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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αντ. Τζεβελέκη & Υπ.Κατωπόδη 

Πόλη Λευκάδα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 31100 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS ΕL 624 

Τηλέφωνο 26453 60610 

Φαξ 26453 60586 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@lefkada.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  ∆/νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών,  

Τµήµα: Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών,  

τηλ.:26453 60610 

 e-mail.:info.lefkada.gov.gr,  

Αρµόδιος υπάλληλος: Γεωργάκη Κων/να 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lefkada.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Λευκάδας  και αποτελεί µη κεντρική κυβερνητική αρχή κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παρ.1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 
(Υποτοµέας ΟΤΑ).   
   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.lefkada.gov.gr και 
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr και τη διεύθυνση: www.lefkada.gov.gr 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 παρ.1 του 
Ν.4412/2016.  
 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ. 
 Η δαπάνη για την σύµβαση βαρύνει τους 15-6699.004, 20-6699.003, 25-6699.011, 30-6699.003, 35-
6699.003, 70-6699.006 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 στους 
οποίους έχουν εγγραφεί πιστώσεις 992,00€, 19.021,60 €, 818,40€, 9.647,20€, 1.884,80€, 1.711,20€ 
αντίστοιχα για προµήθεια ελαστικών, όπως κατανεµήθηκαν µε την αριθµ.203/2020 απόφαση ∆.Σ. Στον 
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2022 στον Κ.Α. 20-6699.003 θα εγγραφούν πιστώσεις 7.291,20 €. 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του 
∆ήµου Λευκάδας,  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού, µε συνοπτικό διαγωνισµό, όπως 
περιγράφεται στην µε αριθµ.177/2021 µελέτη  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.  
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Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) : 34350000-5-ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως.  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας 
διακήρυξης. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.366,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 33.360,00 € ,  ΦΠΑ : 8.006,40 € ). 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

της παρούσας διακήρυξης.  

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προµήθεια ελαστικών ορίζεται από την 

ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και 31/03/2022 και θα είναι τµηµατική 

ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιµής, στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

− του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

− του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 324-337 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις» 

− της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

− του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

− του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

− του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
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− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

− του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

− του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

− του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

− του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

− του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

− την αρίθµ. 25404/31-12-2020/Α∆Α:ΡΨ5ΒΩΛΙ-ΨΛΣ απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων, 

− την αριθµ. 286/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής 
∆ιενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών έτους 
2021 

−  την αρίθµ.13/2021 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών 
παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών έτους 2021 

− Την µε αριθµ. 177/2021  µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Λευκάδας, 

− Το υπ. αριθµ. πρωτ. Εσ. 1830/30-08-2021 πρωτογενές-τεκµηριωµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 
21REQ009131006 η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων ∆. Λευκάδας. πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, 

− Τις αριθµ.27940/31-08-2021/Α∆Α:ΨΓΡΛΩΛΙ-ΞΝΘ/Α∆ΑΜ:21REQ009131604, 27941/31-08-
2021/Α∆Α:ΨΦ3ΒΩΛΙ-ΜΦΘ/Α∆ΑΜ:21REQ009131678,  27942/31-08-2021/Α∆Α:ΩΝΥ9ΩΛΙ-
ΗΜΤ/Α∆ΑΜ:21REQ009131695, 27943/31-08-2021/Α∆Α:Ψ1Σ6ΩΛΙ-37Ν/Α∆ΑΜ:21REQ009131715, 
27944/31-08-2021/Α∆Α:ΨΒΕ7ΩΛΙ-ΥΩΠ/Α∆ΑΜ:21REQ009131741 Αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης 
και βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη 
διαθέσιµων ποσών, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του  Π.∆. 80/2016 και 
τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων µε α/α:Α-889.1, 890.1, 
891.1, 892.1, 893.1, αντίστοιχα και η µε αριθµ.27946/31-08-2021/Α∆Α:ΩΗΛΩΩΛΙ-
ΗΝΤ/Α∆ΑΜ:21REQ009131788 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.  
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− Την αριθµ. 535/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η προµήθεια 
ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας,  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό, εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.  

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι  η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
δηλαδή η  13η  Σεπτεµβρίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 π.µ. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Λευκάδας, οδός Αντ. Τζεβελέκη και Υπ. Κατωπόδη-
31100 Λευκάδα, την 13η  Σεπτεµβρίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 π.µ. (ηµεροµηνία και 
χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες 
ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και 
αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :στην τοπική εβδοµαδιαία εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

Η ∆ιακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www.lefkada.gov.gr  στην διαδροµή :∆ήµος ► Ανακοινώσεις-Νέα ► ∆ιαγωνισµοί-Προκηρύξεις. 

Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού,  στον Ελληνικό 

Τύπο βαρύνει τον οριστικό ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων 

συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρµοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 
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γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η µε αρ. 28006/31-08-2021 Περίληψη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτή θα δηµοσιευτεί στην Τοπική 
Εφηµερίδα της Λευκάδας: ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

2. Η παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 

3. Oι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]  
5. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατά της 
6. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης µέσω της ιστοσελίδας 
www. lefkada.gov.gr 

Τα  έγγραφα της σύµβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι αναλαµβάνουν µε δαπάνη και επιµέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 

αναφεροµένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών 

εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόµενο. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσµίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/µετάθεση της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σηµαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύµβασης, 

σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο) δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 
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Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά µε 

τη µη ύπαρξη λόγου αποκλεισµού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωµένη, είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις κείµενες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή µη, µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, δηλαδή 

έντυπα µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 

µετάφραση τους, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση 

στην ελληνική..  

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή 

χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού1. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούµενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται µε γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

                                                           
1 

Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 

αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 

αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 

2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

µέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, για το σκοπό της 

αξιολόγησης των προσφορών και της ενηµέρωσης έτερων συµµετεχόντων σε αυτόν, λαµβάνοντας κάθε 

εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων και 

της προστασίας τους από κάθε µορφής αθέµιτη επεξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στην αναλυτική 

ενηµέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 

την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες 

δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της 

Ένωσης 

2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονοµικών 

φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύµβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 

συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσού  1% της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ  ήτοι τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

(333,60€). 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 14-04-2022, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
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προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 , γ) δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συµφωνητικού, 

ε) υποβάλει µη κατάλληλη προσφορά, µε την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιµή ή 

το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσµίας και η προσφορά του απορριφθεί2, ζ) στις 

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύµφωνα µε τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη 

συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) οικονοµικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή 

σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη
3
 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήµατα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληµατική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονοµικού φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εµπορία 

επιρροής – µεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

µε την καταπολέµηση, µέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 

                                                           
2
 
 

 
3
 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 

καταδικαστικές αποφάσεις  
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242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριµένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη µε υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική µε τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα 

και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται 

κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την προσβολή αυτών των 

συµφερόντων, καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 

καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων 2 και 39 του ν. 

4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και 

τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εµπορία ανθρώπων).  

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύµβουλο, τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόµιµο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 

καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της 

καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 

τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική 

νοµοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 



 

 

Σελίδα 14 

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που τηρείται. 

∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 

καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους όρους του δεσµευτικού κανονισµού. 

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, οικονοµικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20164, 
περί αρχών που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας, 
(γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα 
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει µε απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.  

                                                           
4
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 

αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία, προκειµένου να αποδείξει 

ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 

έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το 

παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού 

συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς 

και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή 

παραπτωµάτων. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε 

τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 

προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισµού 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και για το χρονικό διάστηµα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.   

Κριτήρια Επιλογής 
 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 

ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του 

Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 

προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο να είναι 

εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 
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2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα 

πρότυπα που αναφέρονται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία:- 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύµβασης.  

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την 

παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τµήµα(τα) της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόµενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύµφωνα 

µε το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση µετά την συµπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συµφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα V το οποίο 

ισοδυναµεί µε ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ5 καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 1.6  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο 

µπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας 

υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει 

                                                           
5
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
6
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 

επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 

Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             
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µεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ µέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας αποσύρει 

την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια µπορεί 

να την υποβάλει εκ νέου µε επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ µε 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει µαζί µε αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, µε µόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε µέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, µέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση µε τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα µέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισηµαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η 

συνδροµή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισµού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύµφωνα µε την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα  

Α. Για την απόδειξη της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονοµικοί φορείς 

προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόµιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
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διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω
7
. 

Αν το αρµόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά µπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 

αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 

του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο 

                                                           
7
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. (άρθρο 80 παρ.13 του Ν.4412/2016) 

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 

υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - 

µέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

(α) αποδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο από την Α.Α.∆.Ε. 

Όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της 

παρούσας, προσκοµίζεται από τον οικονοµικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑ∆Ε 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόµενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

όταν µόνο µικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 

2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκοµίζεται από τον οικονοµικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του 

οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκοµίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί µη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νοµικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκοµίζεται επιπλέον πιστοποιητικό µεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρµα της 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η µη αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειµένου για τα σωµατεία και τους συνεταιρισµούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωµατεία από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισµούς για το χρονικό 

διάστηµα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και µετά την παραπάνω ηµεροµηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περί µη επιβολής 

σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. 

των ως άνω Επιµελητηρίων.  

Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύµφωνα µε τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

Β.3 

 Β.4.  

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα αναφερόµενα 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείµενη νοµοθεσία, και δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από 

την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ηµεδαπούς οικονοµικούς φορείς προσκοµίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ
8
, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

9
, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

                                                           
8
    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 

στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 

 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 

 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 

 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
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 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νοµικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό µεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 

διοίκησης σε σώµα, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από 

υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκοµίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρµοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου µε την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

τρίτα πρόσωπα, προσκοµίζεται εξουσιοδότηση του οικονοµικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση  του οικονοµικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 

συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 

Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

                                                                                                                                                                                                 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 

 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 

 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 

 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 

περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
9
  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση 

και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκοµίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσηµο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα 

οριζόµενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. - 

Β.10. - 

Β.11. Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι απαιτείται/δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: βάσει 

τιµής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης , για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά είδος .  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση Οικονοµικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους Οικονοµικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ µέρους του αποφαινοµένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα, µέσα στην προθεσµία του 

άρθρου 1.5 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς 
την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδροµική 
διεύθυνση:∆ήµος Λευκάδας, Υπ.Κατωπόδη & Αντ. Τζεβελέκη, Τ.Κ.31100 Λευκάδα). Σε περίπτωση 
ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον 
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 
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εγκαίρως. 

 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

Προσφορά 

του ….. 

για την προµήθεια: «……………….» 

µε αναθέτουσα αρχή ……. 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών…..i 

 

2.4.2.3 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισµό, 

η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(µεµονωµένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail ).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος (υπό)φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

προσφορά» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισµένος (υπό)φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας . 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 

2.4.2.2. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5   Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα
10

, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

                                                           
10

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 



 

 

Σελίδα 24 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης. 

Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει 

στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης 

(µε Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διµερείς ή 

πολυµερείς συµφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύµβαση νοµικής συνεργασίας µεταξύ 

Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύµβαση περί απαλλαγής από την 

επικύρωση ορισµένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόµοιας διατύπωσης δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται 

από τις αρχές κράτους µέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των 

απαιτήσεων για την υποβολή ορισµένων δηµοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό 

µητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά µε το γεγονός αυτό δηµόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της 

Ένωσης από τις αρχές του κράτους µέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β 

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

2.4.2.6  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 

2.4.2.7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαµβάνουν µε ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύµβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που παρέχει µε το ΕΕΕΣ σύµφωνα µε την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την πρωτότυπη 

εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό υπόδειγµα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτηµα  αυτής.  

                                                                                                                                                                                                 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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Η συµπλήρωσή του δύναται να πραγµατοποιηθεί µε χρήση του υποσυστήµατος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιµου µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλης 

σχετικής συµβατής πλατφόρµας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονοµικοί Φορείς 

δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφότυπο XML που 

αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος  Ι της 

∆ιακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο 

ως άνω Παράρτηµα..  

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  της 

:τιµή .Η τιµή του προς προµήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα/τεµάχιο. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ20%. 

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη  

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που 

καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήµατος ...της 

παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) 

µηνών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται ως µη 

κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, 

που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και 

τους δεσµεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 

οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται µε όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το 

δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη 

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εµπρόθεσµα µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασµένες πληροφορίες ή τεκµηρίωση, 

συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συµπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 

από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, σύµφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 

και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης 

προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 

περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά µε την τιµή ή 

το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε 

σχέση µε τα αγαθά, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαµηλή διότι δε συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα µε την υποβολή ή τη συµπλήρωσή 

τους, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκοµίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή 

ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 



 

 

Σελίδα 27 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή προσφορών  

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσµίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας 

(σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και 

η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 

περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

3.1.2 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. σε κλειστή συνεδρίαση, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 13-09-2021 και ώρα 10.00 

• Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα 

μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.3 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.3.1 Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι 

µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η συµπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονοµικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδοµένα, των οποίων είναι 

αντικειµενικά εξακριβώσιµος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση µε το πέρας της καταληκτικής 

προθεσµίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειµενικώς εξακριβώσιµα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την προσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόµισης της εγγύησης συµµετοχής, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 

απαράδεκτης.   



 

 

Σελίδα 28 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, µε την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύµβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.4 της 

παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα 
µε τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της 
τιµής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως µη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η 
κρίση της Α.Α. σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση 
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  Επισηµαίνεται 
ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 
 
Οι ανωτέρω διαδικασίες (στάδιο β και γ) αποτυπώνονται σε επιµέρους πρακτικά ή σε ενιαίο πρακτικό, που 
υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, και µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε µία ή περισσότερες 
συνεδριάσεις. 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, τον 
πρώτο σε κατάταξη µειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα  µε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 
3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει πρόσκληση στον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Προς απόδειξη του εµπρόθεσµου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος θα 
κατατεθεί επί αποδείξει στο πρωτόκολλο της Αρχής όπου θα λάβει τον σχετικό αριθµό, και θα 
διαβιβασθεί στην αρµόδια επιτροπή. 
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Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συµπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις µε την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτηµα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως 
άνω προθεσµίας, συνοδευόµενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος µπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσµίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσµίας για την προσκόµιση ελλειπόντων ή τη συµπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής 
και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) ή η πλήρωση 
µιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες µεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες µεταβολές έλαβε γνώση µετά 
την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της σύναψης της σύµβασης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόµενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση 
της διαδικασίας.  

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς).    
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της 
σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση 
της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, µε ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά 
της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4 της παρούσας. ∆εν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά και 
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β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
2 του άρθρου 127. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να 
προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία  δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης του προηγούµενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα 
προθεσµία, µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συµφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µε την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζηµίωση ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ενστάσεις   

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία 
που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογηµένα, 
κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 
στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επισυνάπτεται . Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και  επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή.  
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούµενης 
παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων. Πέραν από την 
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει, αιτιολογηµένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της 
αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει µερικώς τη 
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω µη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης. 
Επίσης µπορεί να µαταιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν µπορεί να θεραπεύσει το σφάλµα ή την παράλειψη σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
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αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για 
άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως, δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης ή του τµήµατος της σύµβασης  και κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του συµφωνητικού.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης ή  Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ της ∆ιακήρυξης  και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µέχρι την υπογραφή της τροποποιηµένης σύµβασης, 
συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστηµα έως 14-06-2022. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  µετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης  καλής εκτέλεσης γίνεται µετά από την 
αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 
 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 
Προσαρτήµατος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
4.3.2 Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 
Μετά τη λύση της σύµβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόµενο, 
κατά σειρά κατάταξης οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 
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συγκεκριµένης σύµβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης, µε 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίµηµα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύµβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσµίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης, 
 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ 
 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για ένα από τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην καταγγείλει τη σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας 
 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγµένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσµευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνηµµένο στην παρούσα 
σχέδιο σύµβασης. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο : το 100% της συµβατικής 

αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών [ο εν λόγω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στην 
περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων]. 
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή.  
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας4% επί του καθαρού ποσού  

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 

από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση ή/και δεν 
συµµορφωθεί µε τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις 
κείµενες διατάξεις, εντός του συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης, 
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συµβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/201611 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειµένου να συµµορφωθεί, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονοµικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:  
α)ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση, 
β) Καταλογισµός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης οικονοµικό 
φορέα που είχε λάβει µέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Αν ο οικονοµικός φορέας του 
προηγούµενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, από 
τρίτο οικονοµικό φορέα είτε µε διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης είτε µε προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: 
∆ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: ∆ = ∆ιαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προµηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, 
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σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Το διαφέρον λαµβάνει θετικές τιµές, αλλιώς θεωρείται ίσο µε 
µηδέν. 
ΤΚΤ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονοµικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τη σύµβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονοµικός 
φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισµού της έµµεσης ζηµίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαµβάνει την τιµή 1,01. 
Ο καταλογισµός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών µετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προµήθεια των αγαθών που 
δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα σε τρίτο οικονοµικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µπορεί να εφαρµόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
δ) Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόµου, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες 
συµβάσεις. [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισµού δύναται να επιβληθεί µετά την έκδοση του 
προβλεπόµενου π.δ.] 
 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα. 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
µέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων12   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα 
σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
προβλεπόµενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
µέλη της. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ως 31-03-2022 από την ανάρτηση του 

συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Τα ελαστικά θα παραδίδονται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

∆ήµου. Ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών ορίζεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την 

εκάστοτε παραγγελία, η οποία µπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή µέσω έγγραφου µηνύµατος µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο. Τα ελαστικά θα τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι 

όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη 

απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµόδιου 

συλλογικού οργάνου, είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο ανάδοχος, είτε 

ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό 

συµβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτηµα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωµοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συµβατικός 

χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη 

την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου 

φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 

συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου .Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο προµηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των 

υλικών γίνεται µε τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:  µακροσκοπικός έλεγχος ή/και χηµική ή µηχανική 

εξέταση  ή/και πρακτική δοκιµασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους 

ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για 
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επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσµα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 

αποτελέσµατα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται 

µέσα στους κατωτέρω καθοριζόµενους χρόνους: σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται 

προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 

υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 

απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και 

τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 

απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 

προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
           ΟΙΚ/ΚΩΝ, ∆/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
                   ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης – τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές-συγγραφή υποχρεώσεων 

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια - τοποθέτηση ελαστικών µε σύγχρονο και 
πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για 
χρήση σε χωµάτινο και ασφάλτινο οδόστρωµα (ελληνικά εδάφη), πολύ καλής ποιότητας, για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οχηµάτων και µηχανηµάτων όλων των Υπηρεσιών του 
∆ήµου Λευκάδας. 

Όλα τα είδη ελαστικών θα είναι απολύτως καινούργια, αµεταχείριστα, κατασκευασµένα από 

πρωτογενή υλικά άριστης ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώµατα, θα διαθέτουν τεχνικά 

χαρακτηριστικά απόλυτα εναρµονισµένα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε 

µηχανική καταπόνηση, θλίψη, µεγάλες θερµοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσµό και στρέβλωση, 

κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες.  

Πρέπει να είναι κατά την ηµεροµηνία παράδοσής των από τον προµηθευτή παραγωγής 

τελευταίου εξαµήνου και η ηµεροµηνία παραγωγής τους να φαίνεται πάνω στα ελαστικά µε τη 

µορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδοµάδα και το τελευταίο το έτος. 

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήµανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση & 

τον τύπο του ελαστικού καθώς επίσης & τη σήµανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του 

ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και είναι  εφοδιασµένο µε το ανάλογο 

πιστοποιητικό σήµανσης καταλληλότητας. 

Επειδή ο ∆ήµος διαθέτει οχήµατα και µηχανήµατα (χωµατουργικά, απορριµµατοφόρα κ.λ.π.) 

που δουλεύουν σε 24ωρη βάση, κρίνεται απαραίτητο ο προµηθευτής να διαθέτει  οργανωµένο 

κινητό συνεργείο προκειµένου να προβεί στην άµεση τοποθέτηση  των ελαστικών  οποτεδήποτε 

και οπουδήποτε  του ζητηθεί.  Οι εγκαταστάσεις του προµηθευτή θα πρέπει να διαθέτουν 

κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό για επιβατικά και βαρέως τύπου οχήµατα (λεωφορεία, βυτιοφόρα, 

φορτηγά αυτοκίνητα). Επίσης η απόσταση των εγκαταστάσεων του προµηθευτή πρέπει να 

βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από το αµαξοστάσιο του ∆ήµου, ώστε να υπάρχει άµεση 

εξυπηρέτηση για τις ανάγκες των οχηµάτων. 

Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραιτήτως ζυγοστάθµιση.  

Η παράδοση της προµήθειας θα είναι τµηµατική καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης έως 31-03-

2022, ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην 

εξάντληση των ποσοτήτων ή του προϋπολογισµού  της παρούσας µελέτης 

Οι διαγωνιζόµενοι επίσης υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα αναφέρονται το 

εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής των ελαστικών, ο τόπος εγκατάστασής τους και ότι διαθέτουν 

κινητό συνεργείο. Επίσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα ελαστικά που θα προµηθευτεί ο 

∆ήµος µας, θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου κατασκευαστή, µε ευρεία κυκλοφορία στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν τεχνική περιγραφή των ελαστικών, σχέδια, 

φωτογραφίες, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να υποβοηθήσει την αρµόδια επιτροπή 

αξιολόγησης των προσφορών. 
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Ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται σε 41.366,40 € µε το Φ.Π.Α., θα βαρύνει τους Κ.Α. 

οικονοµικού έτους 2021: 

15-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών»  µε ποσό 992,00€,  

20-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» 19.021,60€ 

25-6699.011 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» 818,4 

30-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων-µηχανηµάτων» 9.647,20  

35-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» 1.884,80 

70-6699.006 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων» 1.711,20€. 

Ποσά που δεν θα απορροφηθούν κατά το τρέχον οικονοµικό έτος θα αποδεσµευθούν και θα 

εγγραφούν στον προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους, 2022. 

      Για το οικονοµικό έτος 2022 στον ΚΑ.: 20-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» θα 

προβλεφθεί εγγραφή πίστωσης 7.291,20€. 

Πηγή χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α   19/07/2021 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                        

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α  19/07/2021 

 

 

 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 

ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ  41.366,40 € ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ  Χρήση  2021-2022 

  CPV  34350000-5 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
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α
/α

 

Προµήθεια Είδος 

Μονάδας 

Ποσότητα Τιµή 

Μονάδας 

∆απάνη 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

11R22,5 
Τεµαχ. 4 450,00 € 1.800,00 € 

2 
Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 

145/80R10 
Τεµαχ. 2 70,00 € 140,00 € 

3 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

165/65P 
Τεµαχ. 2 70,00 € 140,00 € 

4 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

285/70R19,5 
Τεµαχ. 4 400,00 € 1.600,00 € 

5 
Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 

305/70R19,5 
Τεµαχ. 2 440,00 € 880,00 € 

6 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 315/80R22,5 
Τεµαχ. 34 490,00 € 16.660,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 21.220,00 € 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

7 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 195/R14C 
Τεµαχ. 6 110,00 € 660,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                     660,00 € 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

8 
Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 

12,5/80/18 
Τεµαχ. 4 450,00 € 1.800,00 € 

9 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

18/4/26 
Τεµαχ. 2 800,00 € 1.600,00 € 

10 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

12/22,5 
Τεµαχ. 4 490,00 € 1.960.00 € 

11 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 315/80R22,5 
Τεµαχ. 4 490,00 € 1.960,00 € 

12 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 2,5-17  
Τεµαχ. 2 50,00 € 100,00 € 

13 
Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 

90/80/14 
Τεµαχ. 2 80,00 € 160,00 € 

14 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

110/80/14 
Τεµαχ. 2 100,00 € 200,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  7.780,00 € 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

15 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

265/70R19,5 
Τεµαχ. 4 380,00 € 1.520,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                     1.520,00 € 
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Προµήθεια Είδος 

Μονάδας 

Ποσότητα Τιµή 

Μονάδας 

∆απάνη 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

16 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 185/65R15 
Τεµαχ. 8 100,00 € 800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  800,00 € 

 ΛΟΙΠΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

17 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 185/60R14 
Τεµαχ. 2 90,00 € 180,00 € 

18 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 205/75R16 
Τεµαχ. 4 180,00 € 720,00 € 

19 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 205/80R16 
Τεµαχ. 4 120,00 € 480,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.380,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.360,00 € 

Φ.Π.Α.   24 % 8.006,40 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (µε ΦΠΑ) 41.366,40 € 
 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α    19/07/2021 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α   19/07/2021 

 

 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 

ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ  41.366,40 € ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ  Χρήση  2021-2022 

  CPV  34350000-5 

 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
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Προµήθεια Ποσότητα Είδος 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1 Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 11R22,5 4 Τεµαχ. 

2 Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 145/80R10 2 Τεµαχ. 

3 Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 165/65P 2 Τεµαχ. 

4 Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 285/70R19,5 4 Τεµαχ. 

5 Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 305/70R19,5 2 Τεµαχ. 

6 Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 315/80R22,5 34 Τεµαχ. 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

7 Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 195/R14C 6 Τεµαχ. 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

8 Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 12,5/80/18 4 Τεµαχ. 

9 Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 18/4/26 2 Τεµαχ. 

10 Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 12/22,5 4 Τεµαχ. 

11 Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 315/80R22,5 4 Τεµαχ. 

12 Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 2,5-17  2 Τεµαχ. 

13 Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 90/80/14 2 Τεµαχ. 

14 Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 110/80/14 2 Τεµαχ. 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

15 Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 265/70R19,5 4 Τεµαχ. 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

16 Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 185/65R15 8 Τεµαχ. 

 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

17 Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 185/60R14 2 Τεµαχ. 

18 Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 205/75R16 4 Τεµαχ. 

19 Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 205/80R16 4 Τεµαχ. 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α    19/07/2021 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α   19/07/2021 

 

 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 

ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ  41.366,40 € ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ  Χρήση  2021-2022 

  CPV  34350000-5 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα υπό προµήθεια ελαστικά επίσωτρα πρέπει να τηρούν τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές και 

Όρους:  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αρίστης ποιότητας, µη 
αναγοµωµένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων.  

2. Τα προσφερόµενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές 
κλιµατολογικές συνθήκες.  

3. Τα ελαστικά θα πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί σαν πρώτη τοποθέτηση, σε Ευρωπαϊκές, 
ΗΠΑ, Ιαπωνικές ή Κορεάτικες αυτοκινητοβιοµηχανίες.  

4. Απαιτείται η κατοχή εκ µέρους της κατασκευάστριας εταιρείας πιστοποιητικού διαχείρισης 
ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ISO/TS 16949 που αφορά την κατασκευή ελαστικών, στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή µεταφρασµένο .  

5. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πίνακες, ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των 
ελαστικών, µαζί µε την τεχνική προσφορά του, στους οποίους να αναφέρονται οι ιδιότητες των 
προσφεροµένων ελαστικών.  

6. Ο προµηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι καινούρια µη 
αναγοµωµένα.  

7. Ο προµηθευτής υποχρεούται µετά τους σχετικούς ελέγχους για την τήρηση των όρων της 
διακήρυξης και το µακροσκοπικό έλεγχο από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, να προβεί 
στη τοποθέτηση των ελαστικών επισώτρων και στην ανάλογη ζυγοστάθµιση τους. 
Τα ελαστικά επίσωτρα ελέγχονται κατ' όψη ως προς την καινούργια κατάσταση της εσωτερικής 

και εξωτερικής επιφάνειας τους , δηλαδή της απουσίας ρωγµών και άλλων ελαττωµάτων. 

∆ειγµατοληπτικά µπορεί να πραγµατοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος, κατά τον οποίο 

ελέγχονται :  

α. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία.   

β. Ο σκελετός.  

γ. Η αντοχή στον εφελκυσµό.  

Οι εργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι γίνονται µε έξοδα του προµηθευτή κατ' επιλογή της επιτροπής 

παραλαβής, η οποία µπορεί και να παραλείψει αυτούς παντελώς.  
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8. Η συνολική ποσότητα κάθε είδους και διάστασης ελαστικού δεν είναι απαραίτητο να είναι και 
του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Ο µειοδότης, για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, 
αν ζητηθεί, πριν την υπογραφή της σύµβασης, τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης.  

9. Στην τιµή προµήθειας κάθε ελαστικού υπολογίζεται η εργασία αφαίρεσης του παλιού 
ελαστικού, η τοποθέτηση του καινούργιου, η ζυγοστάθµιση και η τοποθέτηση βαλβίδων και 
προεκτάσεων εφόσον χρειάζεται. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Όλα τα υπό προµήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δοµή «ακτινωτή» (Radial), 
χωρίς αεροθάλαµο «Tubeless», (εκτός εάν το περιγραφόµενο είδος ελαστικού παραπέµπει σε 
τύπου ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ), o τύπος των οποίων θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας και να διαθέτουν υψηλή αντοχή και 
µεγάλη αντιολισθητική ικανότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 

2. Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσµη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή 
πλέγµατος χαλύβδινων συρµάτων) και θα ενισχύεται µε µια ή περισσότερες περιµετρικές 
λωρίδες (Breaker/Belt), οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγµα 
χαλύβδινων συρµάτων.  

3. Η ηµεροµηνία παραγωγής των ελαστικών επισώτρων (η οποία πρέπει να επισηµαίνεται µε 
τους χαρακτήρες DOT και τρία ή τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώµατα κάθε ελαστικού 
επισώτρου) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (06) µήνες απ' αυτήν της ηµεροµηνίας 
παράδοσης.  

4. Η κατασκευή των ελαστικών πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές E.T.R.T.O. (EUROPEAN 
TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), και την οδηγία 92/23 της ΕΟΚ του 
συµβουλίου της 31 Μαρτίου 1992. Επίσης την Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕOΚ/16 
Φεβρουαρίου 2005, σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των 
ρυµουλκούµενων τους και µε την εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύµφωνα µε τις 
τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν σήµερα. Τέλος πρέπει να συµµορφώνονται µε 
την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 "Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών 
σχετικά µε το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε 
κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους" και την εθνική νοµοθεσία (υπ’ αριθ.: 
32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847Β΄/03) Υπουργική Απόφαση. 

5. Θα πρέπει να φέρουν στην πλευρά τους «Ε» ή “e” µέσα σε κύκλο  (ή παραλληλόγραµµο) µαζί 
µε ένα µονοψήφιο ή διψήφιο αριθµό που δείχνει τη χώρα η οποία έλεγξε και πιστοποίηση το 
ελαστικό κατά «Ε» (ECE Regulation 30 ή Regulation 54) ή κατά “e” (σύµφωνα µε την 
παλαιότερη DIRECTIVE 92/33/EEC), που θα αποτυπώνεται ανάγλυφα στο ελαστικό κατά το 
στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (Ε23, Ε4, e23, e4, κ.α.) 

6. Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθµισης που προβλέπονται από την 
ETRTO, ενώ όταν εξετάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα ΑSΤΜ D-518 και ΑSΤΜ D - 
1149 ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναµικά, πρέπει να µην εµφανίζουν 
φθορές στην επιφάνεια τους.  

7. Στα πλευρικά τοιχώµατα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή 
εγχάρακτη µορφή, οι επισηµάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή E.T.R.T.O. 
(EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2° της 
30-9-92. Οι επισηµάνσεις πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι εκ 
των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα 
αποτυπωµένες οι προβλεπόµενες σηµάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους 
από την κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής. 

8. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα 
παραγωγής του, οι διαστάσεις του ελαστικού, η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα, το µέγιστο 
επιτρεπόµενο φορτίο και το καθαρό βάρος κάθε τεµαχίου.  

9. Για τα λινά πρέπει να καθορίζεται ο αριθµός και η ποιότητα τους (όπως RAYON, NYLON κλπ).  

10. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος 
θερµοκρασιών από + 125 °F µέχρι - 65 °F (+ 52 °C µέχρι - 54 °C) τουλάχιστον, χωρίς να 
παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγµές θραύσεις ή διαχωρισµό στα επί µέρους υλικά τους.  

11. Τα ελαστικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν τα παρακάτω προβλήµατα :  

- Ρωγµές πλευρικών τοιχωµάτων  
- Ατέλειες του πλέγµατος ώστε να επηρεάζεται η µορφή και συνεπώς η αξιοπιστία, κατά την 
χρήση.  
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- ∆ιαχωρισµός των λινών  
- Ανοµοιοµορφία στις διαστάσεις µεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων τοµών  

- Ελαττωµατική κυκλική στεφάνη µε κυρτώµατα ή ελλιπής κάλυψη του µεταλλικού πυρήνα µε 
ελαστικό.  

Το πέλµα των ελαστικών για φορτηγά αυτοκίνητα θα διαφέρει µεταξύ εµπρόσθιων και 

οπίσθιων τροχών, όπου αναφέρεται. Σαν γενικός κανόνας στα εµπρόσθια το πέλµα θα είναι µε 

αυλάκια (ίσο) ενώ στα οπίσθια θα είναι µε τακούνια (ηµιτρακτερωτό).  

12. Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόµας από νάιλον αποκλείονται. 
 

Στοιχεία αναγνώρισης ελαστικών  

Στο πλαϊνό κάθε λάστιχου βρίσκονται κωδικοποιηµένες όχι µόνο οι τεχνικές προδιαγραφές του, 

αλλά και στοιχεία σχετικά µε το πότε και που κατασκευάστηκε: 

 

Π.χ 205/55 R 16 - 91 W E13 Made in Luxemburg DOT 5004 

205: το πλάτος του ελαστικού σε mm 

55: η σειρά ή προφίλ του ελαστικού. Το προφίλ (σειρά) ενός ελαστικού είναι το πηλίκο του ύψους 

του πλαϊνού δια του πλάτους του πέλµατος, πολλαπλασιασµένο επί 100. Ο αριθµός που 

προκύπτει από τις παραπάνω πράξεις µας υποδεικνύει πόσο µικρότερο είναι το πλαϊνό από το 

πέλµα ( σειρά 55 δηλώνει προφίλ ίσο µε το 55% του πλάτους του πέλµατος). Ελαστικά µε προφίλ 

55 και κάτω θεωρούνται ελαστικά χαµηλού προφίλ. 

R: Radial ( ακτινωτό, αναφέρεται στον τρόπο κατασκευής ) 

16: η διάµετρος της ζάντας σε ίντσες 

91: ο δείκτης φορτίου, δηλαδή το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο για το συγκεκριµένο ελαστικό από 

σχετικό πίνακα. 

W: ο δείκτης ταχύτητας (στη συγκεκριµένη περίπτωση µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα 270 km/h) 

από σχετικό πίνακα 

E13: ∆είχνει τη χώρα έγκρισης του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13 ο κωδικός για το 

Λουξεµβούργο). Ακολουθεί ο κωδικός αριθµός της έγκρισης. 

Made in Luxemburg: Η χώρα κατασκευής του συγκεκριµένου ελαστικού 

DOT: Department of Transportation (Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ). Ο αριθµός που ακολουθεί 

δείχνει πότε κατασκευάστηκε το λάστιχο, κάτι που είναι πολύ χρήσιµο κατά τη διαδικασία αγοράς 

ελαστικών. 

5004: Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού δείχνουν τη βδοµάδα και τα δύο τελευταία το έτος 

παραγωγής. Στην περίπτωσή µας το λάστιχο παρήχθη την 50η εβδοµάδα του 2004. 

Στο πλαϊνό µπορούν επίσης να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή του ελαστικού, 

όπως εδώ που βλέπουµε από πόσες στρώσεις αποτελείται η ζώνη του ελαστικού και από πόσες 

τα λινά. 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για: 
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- την τήρηση των τιµών προσφοράς που υποβληθούν µέχρι την περαίωση της προµήθειας 

ανεξάρτητα τυχόν ανατιµήσεων.  

- την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1)  έτους 

ή 50.000 χλµ, µε δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωµατικών ελαστικών. 

- την άµεση αντικατάσταση όλο το 24ωρο, καθηµερινές και αργίες των φθαρµένων ελαστικών 

µε οργανωµένο κινητό συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του νέου ∆ήµου Λευκάδας. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α   19/07/2021 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 
ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α   19/07/2021 

 

 

 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 

ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ  41.366,40 € ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ  Χρήση  2021-2022 

  CPV  34350000-5 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 

Η παρούσα συγγραφή  αναφέρεται στην προµήθεια ελαστικών που προορίζονται για την κίνηση 
και λειτουργία  των οχηµάτων  όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας. Όλα τα προς 
προµήθεια είδη και οι ποσότητες τους φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης.  Η 
δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικών ετών 2021 και 2022.  

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  
Στην παρούσα προµήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ, 

οι διεθνείς ISO, και της Ευρωπαϊκής ένωσης.  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα: 

α) Του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισµός ,απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου 

των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της 

ασφάλειας  και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία», 

β) Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
γ) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013) Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις όπως αυτός ισχύει. 
δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  

ε) Του Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

στ) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ζ) Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει µε 

απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή – σύµφωνα µε τις σχετικές για σκοπό αυτό νοµοθετικές 

διατάξεις όπως ισχύουν αυτές σήµερα. Η τελική επιλογή θα γίνει µε κριτήριο την πλέον 

συµφέρουσα προσφορά βάση τιµής σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές 

κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή.  
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Άρθρο 4ο : εγγύηση συµµετοχής 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 

συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής 1% της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 

ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς . 

Άρθρο 5ο :Λόγοι αποκλεισµού 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 

οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους λόγους των άρθρων 73 και 74 ν. 4412/2016 

Άρθρο 6ο :Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 

απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 

αντικείµενο της προµήθειας.  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 

Επιµελητήριο  

Άρθρο 7ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι 

(6) µηνών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών  

Άρθρο 8ο : Ανακοίνωση αποτελέσµατος 

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 Ν. 4782/2021, υποχρεούται να προσέλθει στον ∆ήµο σε 

διάστηµα 15 ηµερών οπό την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για 

την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Άρθρο 9ο :Ανάδοχος-Προµηθευτής 

Προµηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της 

προµήθειας εφόσον τα προσφερόµενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης.  

Άρθρο 10ο: Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστηµα έως 14-06-
2022. 
Άρθρο 11ο:Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
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4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 

ν. 4412.  

Άρθρο 12ο : Σύµβαση 

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά τον νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύµβασης κατά τα 

λοιπά όπως ορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης . 

Άρθρο 13ο : Χρόνος διάρκειας της προµήθειας 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προµήθεια ελαστικών ορίζεται ως 

31-03-2022 από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Τα ελαστικά θα παραδίδονται 

τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. Ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών ορίζεται 

σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την εκάστοτε παραγγελία, η οποία µπορεί να γίνεται 

τηλεφωνικά ή µέσω έγγραφου µηνύµατος µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Τα ελαστικά θα 

τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

Άρθρο 14ο : Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις θα καθοριστεί µε την 

προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός (1) έτους ή 

50.000 km. 

Άρθρο 15ο : Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας 

ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 103 του Ν. 4782/2021.  

Άρθρο 16ο : Πληµµελής κατασκευή 

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ελαστικών δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης 

ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει 

αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 17ο : Φόροι, τέλη. κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. ∆ηλαδή όλες οι δαπάνες, φόροι, 

τέλη, κηρύκεια, έξοδα δηµοσίευσης διακήρυξης διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικού, λοιπές 

κρατήσεις, βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη 

από τον προµηθευτή τιµή  και καµιά αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόµενη 

απόφαση του προµηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω 

δαπάνες.  

Άρθρο 18ο : Παραλαβή Υλικών-Πληρωµή 

Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο ήτοι σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσής τους. 
Η επιτροπή  παραλαβής έχει το δικαίωµα να απορρίψει είδη αν είναι χαµηλής ποιότητας.  
Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 
της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται.  
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Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις παραδόσεις των ελαστικών, µε την προσκόµιση 
των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016142, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 Ν. 4782/2021, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του οικείου ΟΤΑ.  
 
Άρθρο 19ο : Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν τον κατάλογο της εταιρείας τους και τους τύπους ελαστικών που 
προσφέρουν, χωρίς σε αυτούς να αναφέρεται οποιοδήποτε οικονοµικό στοιχείο. Θα αναφέρεται το 
εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των προτεινόµενων ελαστικών. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει 
να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογο-prospectus του κατασκευαστή των ελαστικών ή 
του επίσηµου αντιπροσώπου στη χώρα. Τα κατατιθέµενα prospectus, πρέπει να επαληθεύουν τα 
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προσφορές Η κάθε προσφορά θα 
συνοδεύεται οπό πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των 
προσφορών. 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική περιγραφή. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία και την 
εκτέλεση της σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, θα επιλύεται από τα 
αρµόδια δικαστήρια, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α  19/07/2021 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α  19/07/2021 

 

 

 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 

ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :  

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………….. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……………../………………………… 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο και των 
λοιπών στοιχείων της ∆ιακήρυξης και των Παραρτηµάτων της, δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και 
χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων του ∆ήµου µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά βάση τιµής  επί  του 

συνόλου των προσφερόµενων  ειδών: 
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α
/α

 

Προµήθεια Είδος 

Μονάδας 

Ποσότητα Τιµή 
µανάδαςσε € 

∆απάνη σε € 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

11R22,5 
Τεµαχ. 4   

2 
Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 

145/80R10 
Τεµαχ. 2   

3 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

165/65P 
Τεµαχ. 2   

4 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

285/70R19,5 
Τεµαχ. 4   

5 
Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 

305/70R19,5 
Τεµαχ. 2   

6 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 315/80R22,5 
Τεµαχ. 34   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

7 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 195/R14C 
Τεµαχ. 6   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                      

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

8 
Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 

12,5/80/18 
Τεµαχ. 4   

9 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

18/4/26 
Τεµαχ. 2   

10 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

12/22,5 
Τεµαχ. 4   

11 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 315/80R22,5 
Τεµαχ. 4   

12 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 2,5-17  
Τεµαχ. 2   

13 
Εµπρόσθια ελαστικά  διαστάσεων 

90/80/14 
Τεµαχ. 2   

14 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

110/80/14 
Τεµαχ. 2   
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

15 
Οπίσθια ελαστικά  διαστάσεων 

265/70R19,5 
Τεµαχ. 4   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                      
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α
/α

 

Προµήθεια Είδος 

Μονάδας 

Ποσότητα Τιµή µονάδας 
σε € 

∆απάνη σε € 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

16 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 185/65R15 
Τεµαχ. 8   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

 ΛΟΙΠΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

17 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 185/60R14 
Τεµαχ. 2   

18 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 205/75R16 
Τεµαχ. 4   

19 
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά  

διαστάσεων 205/80R16 
Τεµαχ. 4   

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α.   24 %  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (αριθµητικά)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 
(ολογράφως) 

 

 

                                                                                    …….…….…..(ηµεροµηνία) 

 

 

                 (υπογραφή σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος): 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς τον: ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Υπ.Κατωπόδη&Αντ. Τζεβελέκη 

Τ.Κ.31100 Λευκάδα  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……… ποσού (ολογράφως)………………….……. ευρώ
13

(αριθμητικά………………..). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
14 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη..................................... του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) 

καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες  από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..2021.  

Ή   

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η 

συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ...    της με αριθμ…………Διακήρυξης, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
15

. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

                                                           
13

       Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 

υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται 

ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν.4412/2016). 

14
  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

15
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική 

και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Υπ.Κατωπόδη&Αντ. Τζεβελέκη 

 Τ.Κ.31100 Λευκάδα  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..
4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / 

κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθ ............... σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5)ημέρες 
 
από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
9
. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 

         Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
         Όπως υποσημείωση 3. 

9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ενηµέρωση για την προστασία προσωπικών δεδοµένων  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 

που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ  

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 

ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 

περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 

αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 

eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 

 

 

                                                           
i  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 


