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Άξζξν 1
ν
 

Δηθαηνύκελνη Σπκκεηνρήο
1
 - Πξνϋπνζέζεηο πνπ Σρεηίδνληαη 

κε ηε ΣΔΣ
2
 θαη Άιιεο Δηεζλείο Σπκθσλίεο 

 
 1. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απ-
ηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα 
δηθαηνινγεί ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ (CPV 09135100-5) θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα 
ζε: 
 
  α. Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο. 
 
  β. Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X.). 
 
  γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην 
βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 
  δ. Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχ-
ζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 
Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε 
Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζί-
εο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ 
ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, 
ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
 
 3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσ-
ξηλψλ ζπκπξάμεσλ) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο 
ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή κηαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλα-
ζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θν-
ξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Η επηιεγείζα έλσζε είλαη δπλαηφλ λα ππνρξε-
σζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην 

                                                 
1
 Ν.4412/16, άξζξα 19 θαη 25 

2
 Ν.4412/16, άξζξν 2, παξ. 1 40), σο «Γ» λνείηαη ε ζπκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε ν-

πνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν.2513/1997 (ΦΔΚ Α΄ 139) 
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κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή ε-
θηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θν-
ξείο (πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε 
απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζηελ 
πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΗΓΗ), ζηελ ηζηνζειίδα www.promitheus.gov.gr, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία 
εγγξαθήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηή. 
 

Άξζξν 2
ν
 

Καηάξηηζε θαη Υπνβνιή Πξνζθνξώλ 
 
 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θα-
ηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
ΔΗΓΗ, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.promitheus.gov.gr, πξνζθνξά κε ηα απα-
ξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ει-
ιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Ν.4412/2016, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ 
Π1/2390/21-10-2013. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε 
ησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξν-
ζθνξάο ζην ζχζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΔΗΓΗ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε 
ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο 
 
 2. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ θαζνξίδνληαη σο 
εμήο: 
 
  α. Έλαο (1) ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεην-
ρήο», ζηνλ νπνίν – επί πνηλή απφξξηςεο- πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
   (1) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
ζπκπιεξσκέλν ππνρξεσηηθά ζε φια ηα πεδία ηνπ πξνηχπνπ πνπ επηζπλάπηεηαη 
(Πξνζζήθε «6/Α»), ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 
 
   (2) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 
ηνπ Ν.4412/2016 θαη θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 ησλ Γεληθψλ Όξσλ (ππφδεηγκα φ-

πσο ζηελ Πξνζζήθε «2/Α»). Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη 

από ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά, ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδε-

ηαη από απηόλ, ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν), εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 
 

    (3) Υπεύζπλε δήισζε: Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο ην Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 
(Πξνζζήθε «4/Α»), ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλε-
ζίνπ ππνγξαθήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016, ζηελ 
νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη 
φζα αλαθέξνληαη ζην ππφδεηγκα. 
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    (4) Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 
ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο Πξνζζήθε «5/Α», 
 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα πα-
ξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ζα αθνξνχλ ζηνλ θάζε νηθνλνκηθφ θν-
ξέα μερσξηζηά πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 

β. Έλαο (1) ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 
– επί πνηλή απφξξηςεο- πεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έγ-
γξαθα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. 2α (1) ησλ Δηδηθψλ Όξσλ (Παξάξηεκα 
«Β»). Δπηπξφζζεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επθξηλέο 
αληίγξαθν άδεηαο εκπνξίνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ  θαηεγνξίαο Α, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3054/2002.  

Η ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιε-
ηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξν-
ληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειε-
θηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 
παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ηνπ ειε-
θηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί 
ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ 
επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
 

γ. Έλαο (1) ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», » ζηνλ 
νπνίν – επί πνηλή απφξξηςεο- πεξηιακβάλνληαη: 
                    (1) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ πνπ 
ζα πεξηιακβάλεη ηηκή θαη γηα ην πεηξέιαην, πξέπεη λα είλαη ζε επξψ θαη κέρξη ηξία 
δεθαδηθά ςεθία, ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ Πξνζζήθε «1/Β» 
θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξν-
ζθνξάο. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ θαζψο ε 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ πξνο ην ΠΒΚ απαιιάζζεηαη απφ θάζε είδνο θφξνπ, 
ζχκθσλα κε ηνλ ΑΝ 407/68 (ΦΔΚ 105Α) θαη επηβαξχλεηαη κφλν κε Φ.Δ. 1%  . 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή (pdf), ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν (pdf). Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή 
πξνζθνξάο ηελ ηηκή µε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ 
πξνζαχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ Σηµή Αλαθνξάο πνπ 
ηίζεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε γηα ην αληίζηνηρν ππφ πξνκήζεηα είδνο.  

 

Σηκέο Αλαθνξάο γηα ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ:  
Σηκή αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Κίλεζεο : = 0,450  
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Παξάδεηγκα : Έζησ φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη πξνζαχμεζε (φπσο 
αθξηβψο δεηείηαη απφ ηε Γηαθήξπμε) 14% γηα ην Πεηξέιαην Κίλεζεο. ηελ εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 
ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο 0,450 +(0,450x0,14)=0,513. 
Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ 
πξνζαχμεζεο, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, 
ζχκθσλα µε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, Πξνζζήθε «1/Β», ζε 
κνξθή pdf. 
  (2) ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλα-
γξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ» ή 
«0,00». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλ-
δεημε «ΓΩΡΔΑΝ» ή «0,00», ζεσξείηαη φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έ-
ρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

        (3) Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη π-

πεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ , απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Δθφζνλ, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζσζηά ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ λα επηζπλάςεη ςεθηαθά π-
πνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξν-
ζθνξάο ηεο Πξνζζήθεο «1/Β» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
 3. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξί-
πησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνη-

ρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιόγν απόξξη-

ςεο ηεο πξνζθνξάο. 
  

 4. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο (φπνπ απαηηείηαη), λα θέξνπλ εκεξνκελία 

ηαπηόζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία λα είλαη εληφο ησλ 
ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκε-
λίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππν-
γξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή απφ ΚΔΠ. 
 
 5. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην 
ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. Τ-
πνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία .pdf ησλ απαηηνχκελσλ δη-

θαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα από ηνλ 

εθδόηε ηνπο, εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα, θαη γηα 

ηελ απνδνρή ηνπο ή κε, εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 4250/14. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη ππν-
ρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ην δηαγσληζκφ Τπεξεζία δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγ-
ρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, 
ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφ-

ηππα. Δηαπίζησζε όηη ππνβιήζεθαλ αιινησκέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξώ-

ζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 
1599/86, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή δηά-
ηαμε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή 
άιιε πξάμε, αλαθαιείηαη ακέζσο. 
 



Α-5 

 

./. 

 

6. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη πιεξν-
θνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δη-
αγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζε-
κεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληί-
ζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινη-
πνί δηαγσληδφκελνη. Απφ ην ζχζηεκα παξέρεηαη ε ζρεηηθή επηινγή γηα ηελ επηζή-
καλζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηελ ειεθηξνληθή επηζχλαςε ησλ αξρείσλ ζηνπο 
ππνθαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. Η Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ 
ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο ε-
κπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά α-
πφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
7. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθπγή 

φπσο νξίδεηαη ζην Βηβιίν IV ηνπ Ν. 4412/2016, θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ πξνζθπγή, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δε δχλαηαη, κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέ-
ζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

 
8. ε πεξίπησζε αηηεκάησλ παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ απηά ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ 
ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. Αηηήκαηα 
παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ 
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ 
δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 
θσδηθφ πξφζβαζεο), θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 
εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ 
πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 
ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
ηα αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ γηα ην 
πεξηερφκελν ηεο Γηαθήξπμεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη θαη ηελ 8ε εκέξα 
πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα 
παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ 
εκεξνκελίαο είλαη εθπξφζεζκα θαη δελ εμεηάδνληαη. Η Αλαζέηνπζα Αξρή 
επεμεξγάδεηαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζα δεηεζνχλ έγθαηξα θαη αλαξηά ην ζρεηηθφ 
έγγξαθν κε ηηο παξερφκελεο δηεπθξηλίζεηο, ζπγθεληξσηηθά, ην αξγφηεξν κέρξη 6 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηελ 30 Μαίνπ 2019 θαη ψξα 14:00, ζην δηθηπαθφ ηφπν 
ηνπ Γηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
Δ..Η.ΓΗ.. 
 
 9. Σα έληππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ή ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ 
απφ ηελ Δπηηξνπή, θαηαηίζεληαη ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο/ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ 
θαη πκβάζεσλ εληφο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο 115 ΠΜ ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ (ΣΚ 
73100), φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 08.00 έσο 14.00, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν (ππφδεηγκα φπσο ζηελ Πξνζζήθε «1/Α»). Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ 
08.00 έσο 14.00  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ζην ηειέθσλν 28210-26774 (28210-26800  
Σει. Κέληξν ΠΒΚ). 
 
 

Άξζξν 3
ν
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Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 
1. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκ-

κεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηεο πξνζθνξάο, 

ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε 

κνξθή αξρείνπ ηύπνπ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ, 

εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. Όια 
ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ίδην, ζα 
θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δε-
ιψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο π-
πνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππν-

γξαθήο. Επηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ησλ 
ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» - «Σερληθή Πξνζθνξά» - «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη 
λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ εληφο ηεο αλσηέ-

ξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ππνβάιινληαη δηαρσξηζκέλα ζε ηξεηο (3) ζθξα-

γηζκέλνπο ππνθαθέινπο κε εμσηεξηθέο ελδείμεηο «Επηκέξνπο έληππα δηθαην-

ινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο», «Επηκέξνπο έληππα ηερληθήο πξνζθνξάο» θαη «Ε-

πηκέξνπο έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» θαη είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
(πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέ-
ηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη π.ρ. ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πη-
ζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο ηδησ-

ηηθνχο θνξείο. Δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά 
θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη 
λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 
 2. Τπνβνιή πξνζθνξψλ κφλν ζε έληππε κνξθή ή/θαη ζε ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο γηα ην δηαγσληζκφ, δελ είλαη απνδεθηέο. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππν-
βιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή (γηα ηηο ν-
πνίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηε-
κα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 
 
 3. Απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφκηζε ζε έληππε 
κνξθή ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θα-

ζνξηδφκελε πξνζεζκία, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκα θαηαηεζέληα θαη επηθέξνπλ 

απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 

4. Πξνζθνξά ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, 
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε θαη δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 
θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» απνξξίπηεηαη. 

 
5. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαη-

νινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη 
απφ αξκφδην φξγαλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηφ. Απφ ηηο δηεπ-
θξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 
κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αί-
ηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. Απνηειεί ιφγν απφξξηςεο αλ ν πξνζθέξσλ δελ 



Α-7 

 

./. 

 

έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

6.  Απνξίπηεηαη πξνζθνξά ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη 
απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
 

7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 8. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππν-
βιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
  

Άξζξν 4
ν
 

Φξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ
3
 

 

 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 
ηνπο. Δάλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο θιεζνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθν-
ξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη απνδερζνχλ 
ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιέ-
νλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλψηεξν πξν-

βιεπφκελν, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
 
 3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ πα-
ξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέ-
ζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ην ΠΒΚ θξίλεη αηηηνιν-
γεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, 
είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν 
ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηε-
ιεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο 
ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 

Άξζξν 5
ν

 

Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 
 
 1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, ζχκ-
θσλα κε ηελ απαηηνχκελε απφ ην ζχζηεκα δηαδηθαζία, απφ ην αξκφδην πηζηνπνη-
εκέλν ζην ζχζηεκα ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγε-
ζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ [Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ)], ε-
θαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 

                                                 
3
 Άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/2016. 
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ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο 
ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο», ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 11 Ινπλ 2019 θαη ψξα 10:00. 

 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο, ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ απηψλ  

 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα 
αξρή  

2.  Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε 
πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο 
πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 
 

3.  Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

Άξζξν 6
ν

 

Δηαδηθαζία Ηιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο - Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ - 

Αλάδεημεο Μεηνδόηε - Απνζθξάγηζεο Δηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο 

θαη Καηαθύξσζεο Δηαγσληζκνύ 
 
 1. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην ΠΒΚ πξνβαί-
λεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα 
νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ α-
λάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδη-
θφηεξα: 
 
  α. Σξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία π-

πνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ηελ 11 Ινπλ 2019 θαη ψξα 10:00, απνζθξαγί-
δνληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ΔΓΓ νη ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη 
«Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελε-
κέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκε-
ξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε, πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην 
ζχζηεκα. 
 
  β. Δπηπιένλ, ε αξκφδηα ΔΓΓ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο 
θαθέινπο κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά 
ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζην ΠΒΚ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Η Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο θπξί-
σο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνιν-
γεηηθψλ πκκεηνρήο» θαη «Δπηκέξνπο Έληππα Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηε ζπ-
λέρεηα ηα κνλνγξάθεη θαη ηα ζθξαγίδεη. Οη ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο 
Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο 
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επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ 
Τπεξεζία. 
 
  γ. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 
θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο δη-
θαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 
 
  δ. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαην-
ινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πιεξφ-
ηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
  ε. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή, ή άιινη πηζην-
πνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην ΠΒΚ, κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκα-
ηα, ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκ-
κεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνκηθνχο θνξείο, γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιε-
ξψζεσλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηα-
γσληζκφ ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο 
πξνζθνξάο, λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε 
εγγξάθσο (εθφζνλ δεηεζεί) ηηο αηηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο - ζπκπιεξψζεηο εληφο 
ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 
 
  ζη. Καηφπηλ, νη αξκφδηεο Δπηηξνπέο εηζεγνχληαη/γλσκνδνηνχλ κε με-

ρσξηζηφ πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
αξκνδίσο ζηνλ Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο γηα ην 
ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζεο. 
 
  δ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (βάζεη δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο - ηερληθήο πξνζθνξάο) απφ ηνλ Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην 
θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγήο ή ηελ εμέηα-
ζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη 
ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Οη ζπκκεηέρν-
ληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην ελεκεξψλνληαη, κέ-
ζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε κέξηκλα ηνπ 
Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνλη-
θήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
  ε. ηελ σο άλσ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα ε αξκφδηα Δπη-
ηξνπή πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην 
πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ νη ζπκκεηέρνληεο ε-
λεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ 
ην ζχζηεκα. 
 
  ζ. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θαη 
ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», 
κφλν γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνθιεηζζεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. Σα 
πεξηερφκελα απηψλ κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θαηά 
θχιιν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ε ΔΓΓ πξνβαίλεη 
ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ ην 
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 
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  η. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή, ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Η Δπηηξνπή εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί κε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 
επί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο 
απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη 
ζηνλ Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, γηα ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο. 
 
  ηα. ηε ζπλέρεηα, ν Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ 
απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Η απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξν-
ληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη 
κε κέξηκλα ηνπ Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, κε ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνλη-
θνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο. 
 
  ηβ. Μεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, επί ηεο εθδν-
ζείζαο απφθαζεο ηνπ Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ γηα ην αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ άπξαθηε 
παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγήο ή ηελ εμέηαζε απφ ηελ ΑΔΠΠ ηπρφλ 
ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγήο, ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηα-

θχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), εληόο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξώλ απφ ηε 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, νθείιεη λα ππνβάιεη ειε-

θηξνληθά κέζσ ηνπ Σπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη ζε θάθειν κε ζή-

καλζε «Δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηά πεξίπησ-
ζε απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016 θαη αλαθέξνληαη αλα-
ιπηηθά ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
ίδην, θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δε-
ιψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέ-
σζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Σα ελ 
ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε-
ληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε έ-
ληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηνλ Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ. 
 
  ηγ. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηα-
θχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, γίλε-
ηαη δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε 
έληππε κνξθή, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη 
λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη 
απφ ηελ αξκφδηα ΔΓΓ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα 
ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη παξαδεθηέο νηθνλνκηθά πξνζθνξέο ελεκεξψλνληαη, κε κέξηκλα ηεο Τ-
πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα 
δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
ηνπ αλαδεηρζέληα πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Η ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο. 
 
  ηδ. Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκε-
ηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε. 
 
  ηε. Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απνζθξάγηζε ηνπ 
αλσηέξσ θαθέινπ, ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο θαη λνκηκφ-
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ηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα, κε μερσξηζηή εηζεγεηηθή έθζεζε, 
γλσκνδνηεί/πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ην ΠΒΚ, επί ησλ απν-
ηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  ηζη. Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζην 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ γηα ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο. 
 
 2. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη γηα 
ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα αθφ-
ινπζα: 
  α. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πεξη-
γξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηα-
θήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο. 
 
  β. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε ή/θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ή είλαη 
ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο. 
 

  γ. Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηα-

γσληζκνύ είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζε ηηκήο», θαη εηδηθόηεξα ην κηθξφηεξν πνζνζηφ πξνζάπμεζεο (%) επί ηεο  
λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά ηηκήο δηπιηζηεξίνπ (ex-factory price) ηελ εκέξα 
παξάδνζεο ηνπ, απαιιαζζφκελε απφ θάζε θφξν, γηα ην Ννκφ Υαλίσλ . Η αμηνιφ-
γεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 
100 θαη 102 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο επίζεο θαη κε φζα νξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο 
Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα «Β»). Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην 
µε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (άξζξν 86 ηνπ 
Ν.4412/2016), εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο 
απνδεθηέο, κε βάζε ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
  δ. Έληππα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξν-
ζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεην-
ρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ 
δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφ-
ζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή 
έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 
 
  ε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κε κέξηκλα ηνπ Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, 
ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, γηα ηελ 
έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην. 
Η εηδνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο 
απνθάζεσο, θαζψο θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο, γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ζην χζηεκα. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππφςε εηδνπνίεζεο / αλα-
θνίλσζεο είλαη απνδεθηφ φηη, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ πιήξε γλψζε 
επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ελ 
ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε 
λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ. 
 



Α-12 

 

./. 

 

  ζη. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γλσ-
ζηνπνηεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο.  
 
  δ. Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016 
(άξζξν 7 ηνπ παξφληνο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηα-
θχξσζε γίλεηαη ζην ζπκκεηέρνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθέ-
ξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία α-
παηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην ζπκκεηέρνληα κε ηελ α-
κέζσο επφκελε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά, θαη νχησ θαζε-
μήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φ-
ξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο κα-
ηαηψλεηαη. 
 

Άξζξν 7
ν

 

Δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο 
 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο, 
ν κεηνδφηεο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), 

εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ
4
 απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απν-

ζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε 

κνξθή αξρείνπ pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσ-

ζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
80 θαη 82 ηνπ Ν.4412/2016 θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά 

πξνζθνκίδνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα, εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ 

από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξη-
βέο αληίγξαθν) ζην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, αλαιπηηθά φπσο παξαθάησ: 
 
              α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ελεκεξσκέλν, ή ειιείςεη απηνχ, 
ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε  ηειεζίδηθε  δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  Ν.4412/2016. 
 
  β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, ελεκεξσκέλν, ην νπνίν λα θαιχ-
πηεη ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
 
                            1/  δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θα-
ηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε 
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. Δάλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Δι-
ιάδα, νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχ-
πηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη 

                                                 
4
 Άξζξν 103 Ν.4412/2016. 
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                      2/  δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθ-
θαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηα-
δηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

 
Αλ ην θξάηνο κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πη-
ζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξναλαθεξζέληα εδάθηα, ην έγγξαθν ή ην πη-
ζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε, ή ζηα θξάηε κέιε ή 
ζηηο ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαην-
γξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο 
ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016, κε ην 
νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ, αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγ-
γεικά ηνπο. Ωο επαγγεικαηηθά θαη εκπνξηθά κεηξψα λννχληαη ηα πεξηιακβαλφκε-
λα ζην Παξάξηεκα ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη, ζε πεξίπησζε 
πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, ηα κεηξψα πνπ ηα αληηθαηέ-
ζηεζαλ. 
 
 2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε
5
. 

 
 3. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ει-
ιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη επηπιένλ πξνζεζκία ζηνλ πξνζσ-
ξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.  
 
 4. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 4 ηνπ 
παξφληνο), είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησ-
ηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/2016, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή ά-

πνςε πξνζθνξά
6
. 

 
 5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο 
θαη εκπξνζέζκσο, απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, ν πξν-
ζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχ-
ιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/16, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

                                                 
5
 Άξζξν 19 Ν.4412/2016. 

6
 Άξζξν 103 Ν.4412/2016. 
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πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, φπσο είραλ νξηζηεί ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέ-
ξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη 
πιεξεί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Άξ-
ζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηνπ Άξζξνπ 75 απηνχ (εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηε δηα-
θήξπμε), ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
 
 6. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη 
κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε 
ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε α-
πφθαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ σο εθπηψηνπ 
είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθχ-
ξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγε-
ηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
 
 7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξα-
πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
 

Άξζξν 8
ν
 

Εγγπήζεηο - Υπνγξαθή Σύκβαζεο 
 
 1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (Πξνζζήθε 
«2/Α») θαη πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα (30 εκέξεο), κεηά ηε 
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  
 
 2. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. ηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο επη-
ζηξέθεηαη: 
 
  α. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο 
ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχ-
ξσζεο. 
 
  β. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηη-
θψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί απηψλ. 
 
  γ. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 
δηθαηνινγεηηθά. 
  

 3. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζύξεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 

πιεξνθνξίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξόληνο, δελ πξνζθνκί-

ζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπόκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηθαηνινγεηηθά 

ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 
 4. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα νθείιεη λα πξν-
ζθνκίζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), 
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ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο (ρσξίο ΦΠΑ), ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδε-
ηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο. 
 
 5. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο 

ππνγξαθή ζχκβαζεο, λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 
εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ πξνκεζεπηή. Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο ζηελ Πξνζζήθε «3/Α» ηνπ πα-
ξφληνο. 
 
 6. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ 
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκ-
βαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ 
σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ. 
 
 7. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
 
 8. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηα-
θχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππν-
γξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (ζχκβαζεο), εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλν-
πνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
 
 9. Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν α-
λάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθν-
λνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
 

Άξζξν 9
ν
 

Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Έθπησηνπ - Κπξώζεηο - Εμαηξέζεηο 
 
 1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ 
έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθα-
ζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφ-
δηνπ νξγάλνπ: 
 
  α. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 8. 
 
  β. Δθφζνλ δε εθηέιεζε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο κέζα ζηνλ ρξν-
ληθά φξηα πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε ή κέζα ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε θαη 
κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 
 
 2. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλά-
ζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
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  α. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη εξγαζίεο δελ εθηειέζζεθαλ κε 
επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 3. Η απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Ωο πεξηπηψζεηο 
αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγα-
ζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλάδνρνπ. 
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ηνπ αλάδνρνπ, πνπ ζπ-
λεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα. 
 
  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλε-
κάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ, λα αλα-
θέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
 5. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηη-
θήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκε-
λψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο 
αλσηέξαο βίαο. 
 
 6. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιινληαη νη πξνβιε-
πφκελεο θπξψζεηο. 
 
 7. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιε-
ξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφ-
πνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θα-
ηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
 
 8. Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φ-
ξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ πινπνίεζε απηήο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη θπξψζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 (Πνηληθέο Ρήηξεο) ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» 
 

Άξζξν 10
ν
 

Ιζόηηκεο θαη Ιζνδύλακεο Πξνζθνξέο 
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 1. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή θαη πνπ 
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 2. ηελ πεξίπησζε ηζνηηκίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο.Η 
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Άξζξν 11
ν
 

Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε Σύλαςε Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 
 
 Ιζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/16 ζρεηηθά κε ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα 
ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά 
απφ πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
δηαθήξπμεο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ 
δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε 
πιήξε γλψζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά 
νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3886/2010 (Α΄/147). Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθάκε ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο θφξκαο ηνπ πζηήκαηνο 
θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf ην νπνίν 
θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο. Η αλαζέηνπζα αξρή 
απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ-πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην πην πάλσ 
άξζξν, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςή ηεο. Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή 
ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο 
“Δπηθνηλσλία”. Η άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 
3886/2010. 
 

      Άξζξν 12
ν
  

Λόγνη Απνθιεηζκνύ 

 
Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηνλ απν-

θιεηζκφ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 13
ν
 

Μαηαίσζε Δηαδηθαζίαο 

 
Η αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 

αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 
άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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Άξζξν 14
ν
 

Δηθαίσκα Μνλνκεξνύο Λύζεο ηεο Σύκβαζεο
7
 

 
 1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 
  α. Η ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχ-
ζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 (Σξνπνπνίεζε 
ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο) ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε 
ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ Ν.4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθα-
ζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Η ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ιφ-
γσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
  
 2. Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε δπλάκε-
λεο λα πξνβιεθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξν-
κεζεπηήο εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
παχζεο. 
 

Άξζξν 15
ν 

Τξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

 
 Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
8 

 
 

Άξζξν 16
ν
 

Ερεκύζεηα
9
 

 
 1. Ο αλάδνρνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί α-
πφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απ-
ηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 
 
 2. Η ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ 
ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιιν, απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκ-
βαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξν-
θνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιιν, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξί-

                                                 
7
 Άξζξν 133 Ν.4412/16. 

8
 Άξζξν 201 λ. 4412/2016 

9
 Άξζξν 21 Ν.4412/16. 
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ζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Η απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπν-
ηε ηξίην πξφζσπν, ζα πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απ-
ηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 
 3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην ΠΒΚ 
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 
 4. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπη-
ζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή 
ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 
επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
 
 5. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 
κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνη-
ρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 
 6. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλν-
κηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 28/2015 
(Α΄ 34). 
 

Άξζξν 17
ν
 

Άιινη Γεληθνί Όξνη 
 
 1. Η παξνχζα δεκνζίεπζε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε 
απηή, ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, δηέλε-
με πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 
ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ. 
 
 2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαη 
ππφςε ν Ν.4412/16 [«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθήξπ-
με/Γεκνζίεπζε, ε Καηαθχξσζε, ε χκβαζε, εθαξκνδφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψο 
ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζεο 
ησλ άξζξσλ - Παξαξηεκάησλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. 
 
 3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο ησλ πεξί παξνρήο ππεξεζηψλ, λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη 
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
 
 4. Απνθιείεηαη ν αλάδνρνο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψ-
ζεηο ηνπ, νιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 
 5. Σν  θείκελν  ηεο  ζχκβαζεο, Παξάξηεκα «Γ»,  θαηηζρχεη  θάζε  άιινπ 
θεηκέλνπ  ζην  νπνίν ηνχην  ζηεξίδεηαη,  φπσο  πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη 
απφθαζε θαηαθχξσζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα 
θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, εμνπζηνδνηείηαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Κιάδνπ 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΠΒΚ 
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 6. Σα δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γη-
θαίνπ, ησλ ΔΓ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γεληθά ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε αηηία, επεηδή δελ εθαξκφζζεθαλ νη φξνη 
ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ην Γεκφζην νθείιεη ζηνλ α-
λάδνρν, γηα νπνηαλδήπνηε αηηία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, γηα ηελ εί-
ζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. 
 
 7. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε, γηα ηπρφλ κέηξα πνπ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, 

θφξσλ, ηειψλ θιπ. θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε 
ζηελ πνηφηεηα, ζηελ ηηκή θαη ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ. Αλαπξνζαξ-
κνγή ηεο πξνζαχμεζεο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 8. Καλέλαο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξί-
πησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
 
 9. Καηά ηα ινηπά θαη ζε πεξίπησζε πξφδεισλ ηππηθψλ ζθαικάησλ ηεο 
παξνχζαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δεκφζησλ πξνκε-
ζεηψλ. 
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