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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για «Προμήθειας ελαφρού φορτηγού και 
υπερκατασκευής απορριμματοφόρου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.039,52€ πλέον ΦΠΑ 24% για 
τις ανάγκες του Δήμου Χίου.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά  
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 59.569,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  
Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 07/02/2017  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/02/2017, ώρα 17:00  
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ  
NUTS: GR 413  
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 34136100-0, 34224200-5 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  
 

A) τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:  
 
1) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/01-02-1995, τ. Α΄) “Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/28-09-1999, τ. Α΄) “Ενιαίος 
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης».  
2) Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως 
αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές 
ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.  
3) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”.  
4) Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.  
5) Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις”.  
6) Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη 
διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄).  
7) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
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(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
4072/2012, το Ν. 4038/2012 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 και το Ν. 4146/2013.  
8) Του Ν. 4152/2013 άρθρο 1 παράγραφος Ζ (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τ. Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές».  
9) Tου Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  
10) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-
4-2014).  
11) Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις.”  
12) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014, τ. Α΄)“Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.  
13) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τ. Α΄) ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.  
14) Του Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», (ΦΕΚ Α’ 66/11-04-1996), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄).  
15) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τ. Α΄) “Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” και την υπ’ αριθ. 
30/20-4-2011 Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του 
Υπουργείου Οικονομικών [εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες” (ΦΕΚ 194, τ. Α΄) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ]. (έως 31/12/2016).  
16) Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/23-03-2015, τ. Α΄) ‘’Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία’’.  
17) Του Π.Δ. 80/2016 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’. (από 1/1/2017).  

 
Β) τις αποφάσεις:  
 
18) Του άρθρου 5 «Κανόνες δημοσιότητας» της Υ.Α.11389/1993 (ΦΕΚ 185/23-03-1993, τ. Β΄) ‘’Ενιαίος κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  
19) Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013 τ. Β΄) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.  
20) Της υπ’ αριθμ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα “Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”.  
 

Γ) Τα έγγραφα:  
 
21) Την υπ’ αριθ. 842/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της διενέργειας του Διαγωνισμού.  
22) Την υπ’ αριθ. 695/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Π.Ο.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε α) η με αριθμό Α-
1557/01-12-2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 
59569,00€ β) η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της Προμήθειας ελαφρού φορτηγού και υπερκατασκευής 
απορριμματοφόρου για τις ανάγκες του Δήμου Χίου.  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια ελαφρού φορτηγού και υπερκατασκευής 

απορριμματοφόρου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.569,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

σύμφωνα με την 842/2016 Α.Δ.Σ. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά για τα είδη που αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα  
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ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ) ΤΙΜΗ/ΤΜΧ προ ΦΠΑ 

ΕΛΑΦΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 1 16935,49 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 1 31104,03 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 48039,52 

 ΦΠΑ 24% 11529,48 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 59569,00 

 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 59.569,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7131.029 πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Χίου έτους 2017.  
 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/ του εν λόγω Συστήματος.  
2.1. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την 
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60 του ιδίου νόμου.  
2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

Προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και στο Ν. 4412/2016. 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

27/12/2016  02/01/2016  
Ώρα 08:00  

03/02/2017  
Ώρα 17:00  

 
2.3. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 
Υ.Α. Π1-2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016.  
2.3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄.  
2.3.1. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και η αδυναμία αυτή πιστοποιείται 
από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, τότε η 
Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους 
συμμετέχοντες για αναβολή της ημερομηνίας αποσφράγισης.  
Το χρονικό διάστημα της ανωτέρω αναβολής ορίζεται για την ίδια ώρα με την αρχική σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
μετά από την αρχική ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης.  
Η προαναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης των προσφορών δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη 
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  
Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα, η ως άνω διαδικασία 
επαναλαμβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο.  
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2.4. Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας http://www.chioscity.gr/ καθώς και στη 
διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με 
τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της Διακήρυξης.  
 
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
3.1. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες- διευκρινίσεις σχετικά 
με τα έγγραφα του Διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
Οι πληροφορίες - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής παρέχονται μόνο έγγραφες. Ουδείς Οικονομικός Φορέας 
δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.  
Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της και 
στο ΕΣΗΔΗΣ και κοινοποιούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε όσους έχουν υποβάλει αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή 
πρόσθετων πληροφοριών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 67 του Ν. 4412/2016.  
3.2. Τα ανωτέρω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικώς από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf με το κείμενο 
των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι και αυτό ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στο εν λόγω αρχείο αναφέρεται 
υποχρεωτικά ο τίτλος του Διαγωνισμού και η παρακάτω ένδειξη: «Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους των 
Τευχών Δημοπράτησης». Προς αποφυγή παρανοήσεων, τα αιτήματα διευκρίνισης υποβάλλονται ταξινομημένα με 
σαφή αναφορά στο κεφάλαιο και στο άρθρο ή παράγραφο των Τευχών Διακήρυξης.  
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται.  
Όλα τα αιτήματα απαντώνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του Συστήματος.  
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Διαγωνισμό έχουν:  
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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.  
 
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την προβλεπόμενη 
από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία εγγραφής.  
5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας συστήματος, την εγγραφή τους σε αυτό, 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής :  
- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον, γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών.  
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 

(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον, γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 

Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
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- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 

αποστέλλοντας :  

- είτε Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών κι σε έντυπη μορφή 

στην αρμόδια Υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  
5.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον, το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην 
Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(http://www.eett.gr/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html)  
 
6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
6.1. Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα και μορφή στην επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τεύχη της Διακήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.chioscity.gr/ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
και θα φέρει ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ.  
6.2. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016, στον Τύπο σύμφωνα με τη συνδυασμένη εφαρμογή του 
άρθρου 377 παρ. 1 περ. 10 του Ν. 4412/2016 και στο ΦΕΚ/Τεύχος ΔΔΣ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του 
άρθρου 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  

Αποστολή για δημοσίευση 
στην εφημερίδα της Ε.Ε.  

Δημοσίευση στον τύπο  Δημοσίευση  
στο Φ.Ε.Κ.  

22/12/2016  29/12/2016 30/12/2016 

 
Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσας και τυχόν επαναληπτικής στον Τύπο βαρύνουν τον Προμηθευτή, 
σύμφωνα με το Ν. 3801/2009.  
Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο.  
 
7. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

Τα τεύχη Διακήρυξης, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
ΜΕΛΕΤΗ 17/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (ΕΕΕΣ) 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ 

 

 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 

    

Γ.ΜΑΚΡΙΠΛΗΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Α. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Κ. ΤΣΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής, για την Προμήθεια ελαφρού φορτηγού και υπερκατασκευής 
απορριμματοφόρου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.039,52€ πλέον ΦΠΑ 
24% για τις ανάγκες του Δήμου Χίου 

ΚΩΔΙΚΟΣ AΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 34136100-0, 34224200-5 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 
GR 413  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

59.569,00 €  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ 

Κ.Α.: 20.7131.029 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  
Α.Φ.Μ.: 997895268 - Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 Τ.Κ. 82100  

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΤΗΛ: 2271351702  
Email: promithies@chios.gov.gr  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δ.ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 82100, ΧΙΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΜΑΚΡΙΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. : 2271350876  
Email : gmakriplis@chios.gov.gr  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΝΑΙ (μελέτη 17/2016 Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Χίου)  

ΔΕΙΓΜΑ 
ΟΧΙ  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (ΕΕΕΣ) 
ΜΕΛΕΤΗ 17/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

1. Φ.Ε. 4% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
2. 0,06% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  
3. ΥΠΕΡ Ο.Γ.Α., ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ  
4. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  
5. ΈΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
1.1 Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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. (άρθρο 25 παρ.1 
Ν.4412/16).  
1.2 Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Δύναται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της ανατεθεί η 
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 19 
παρ.3 Ν.4412/16)  
1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16)  
1.4 Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο.  
1.5 Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση 
που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να 
κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
1.6 Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  
1.7 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 

να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης 

και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής ύστερα, από Γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση, που η ανάγκη 

αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 2 
 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  
 
2.1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
2.1.1. Αποκλείεται κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν 
αποδειχθεί, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην 
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  
β) δωροδοκία,  
γ) απάτη,  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  
στ) παιδική εργασία,  
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.  
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
2.1.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η 
αναθέτουσα αρχή:  
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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/και  
β) 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.  
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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. 

2.1.3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση (παρ.3, άρθρο 73, Ν.4412/2016):  

α) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 2.1.1 και 2.1.2 κατ’ εξαίρεση, 
για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  
β) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 2.1.2, όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2.1.2, 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  
2.1.4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,  
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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 των οικονομικών φορέων κατά 
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί 
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 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 του άρθρου 79 του ν.4412/2016,  
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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 εξ αμελείας 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 τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
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2.1.5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.1.4, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει 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, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2.1.4.  
2.1.6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 
οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2.1.1 και 2.1.2.  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις 
περιπτώσεις της παραγράφου 2.1.4.  
2.1.7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.1.1 και 2.1.4 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. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για το 
σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
τυχόν 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 φoρείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει 
της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 
μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.  
2.1.8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
2.1.9. Αποκλείεται επίσης κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης που 
συμμετέχει αυτόνομα ή Ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές.  

 
2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  
Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο 

ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 2.1.1., 2.1.2. και 2.1.4. και ο 

οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 

2.1.7. της παρούσης, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και 

μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις παρ. 2 – 6 του άρθρου 

74 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
3.1. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι ελάχιστες 
απαιτήσεις : 
α) Αναφορικά με την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας: 
- εγγραφή οικονομικού φορέα στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο 
ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε υπηρεσίες συναφείς με την κατασκευή ή/και εμπορία των ειδών της 
προμήθειας  
β) Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
Συμμόρφωση με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας είτε για κατασκευή είτε για εμπορία (εφόσον ο προσφέρων 
δεν είναι κατασκευαστής) τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών (ISO 
9001:2008 κλπ). 
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει ο κάθε φορέας να 
πληρεί τα ανωτέρω κριτήρια του παρόντος άρθρου. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών και περιλαμβάνει 
τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μπορεί να καλύπτεται 
είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην Ένωση. Κάθε μία 
όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι, καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων από την συμμετοχή 
τους στο Διαγωνισμό.  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
 
4.1. Οι Εγγυητικές Επιστολές του παρόντος άρθρου προσκομίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. Τα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 
 
4.1.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.  
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε ένα (1%) 
τοις εκατό επί της συνολικής προϋπολογισθείσης προ ΦΠΑ δαπάνης, για την κάθε ομάδα ή για το σύνολο των 
ομάδων για τις οποίες θα υποβληθεί προσφορά.  
α) Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, τα 
ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.  
β) Αν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται 
δεκτή.  
γ) Οι Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν χρόνο ισχύος κατ' ελάχιστον εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
δ) Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα των υπό προμήθεια ειδών, 

αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΕΛΑΦΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 16935,49 169 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 31104,03 311 

 
ε) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
και δε λαμβάνονται υπ' όψη.  
στ) Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο της υπηρεσίας ή τον υπέρ ου η εγγύηση δεν οδηγούν σε 
αποκλεισμό αν δε γεννάται σύγχυση.  
ζ) Οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής εφόσον, συντρέχει νόμιμη περίπτωση ήτοι, 
αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στους αντίστοιχους 
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όρους της παρούσης ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά για την 
υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της Σύμβασης.  
η) Ο υποψήφιος στον οποίο θα γίνει κατακύρωση και εφόσον, απαιτείται και του ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, είναι υποχρεωμένος να παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για όσο διάστημα διαρκεί 
η διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης.  
θ) Η Εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Προμηθευτή/Προμηθευτές, με την προσκόμιση της προβλεπόμενης 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.  
ι) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
ια) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης κατά 
της απόφασης κατακύρωσης και  
ιβ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφαση επ’ αυτών.  
κ) Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενων σε ενδιάμεσο στάδιο αξιολόγησης, οι εγγυήσεις συμμετοχής 
επιστέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα ένστασης ή η απόφαση αποκλεισμού του 
δεν υπόκειται πλέον σε ένσταση ή προσφυγές.  
λ) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και 

προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

4.1.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης.  
α) Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 
Φ.Π.Α.  
β) Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης προς υπογραφή της σύμβασης πρέπει να είναι 
εξήντα (60) ημέρες επιπλέον του συμβατικού χρόνου.  
γ) Η εγγύηση καλή εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης.  
δ) Ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της 
επιστροφής σ’ αυτόν της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον 
οποίο κατετέθη.  
ε) Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο ανάδοχος θα εγγυηθεί την άρτια εκτέλεση της σύμβασης ως προς τα 
υπό προμήθεια προϊόντα.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης παραμένει σε ισχύ στα χέρια της Αναθέτουσας Αρχής και επιστρέφεται 
άτοκα στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της Σύμβασης.  
 
4.2. Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών:  
Η κατάπτωση μέρους ή του συνόλου των Εγγυητικών Επιστολών που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
βρίσκονται εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατή στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται στα Τεύχη 
Δημοπράτησης ή/και στη Διακήρυξη ή/και στις Συμβάσεις που υπογράφονται με τους Αναδόχους. Η κατάπτωση 
συντελείται με μόνη τη σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την εκδότρια Τράπεζα, χωρίς άλλη 
διατύπωση.  
Οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο στην παρούσα 
υπόδειγμα.  
4.3. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, οι ανωτέρω Εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της.  
 

ΑΡΘΡΟ 5  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους των Τευχών Διακήρυξης και πρέπει να περιλαμβάνουν όλα 

όσα καθορίζονται σε αυτά. Οι προσφορές των Οικονομικών Φορέων μπορεί να αφορούν στο σύνολο των άρθρων 

έκαστης ομάδας ή το σύνολο των άρθρων όλων των ομάδων, υποχρεωτικά όμως για τη συνολική ποσότητα όλων 

των ειδών είτε έκαστης ομάδας είτε όλων των ομάδων. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 
και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στα Τεύχη Διακήρυξης.  
Οι προσφορές δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για όσο χρόνο αυτές ισχύουν.  
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Διευκρινίσεις που δίνονται από τον προσφέροντα οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου υποβολής των προσφορών 
τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την υποβολή της προσφοράς, επί νομίμων 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την 
αρμόδια Επιτροπή, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής.  
 
5.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  
5.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
Προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  
Τα έγγραφα των Οικονομικών Φορέων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, όσα δε έγγραφα των Οικονομικών 
Φορέων δεν είναι συντεταγμένα στην Ελληνική, συνοδεύονται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική.  
Με ποινή να μη γίνει δεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους 
που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική. Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την 
Προσφορά – και μόνο αυτά - μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τα λοιπά τεχνικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα ή 
σε επίσημη μετάφραση.  
5.1.2. Προσφορές με κατάθεση εντύπου φακέλου στα Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, εκπρόθεσμες, είναι 
απαράδεκτες και δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε στους 
αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.  
Η επιστροφή των κατά τα ανωτέρω απαράδεκτων προσφορών γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των 
ενδιαφερόμενων για την παραλαβή τους, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών.  
Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίησή τους, οι προσφορές 
καταστρέφονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
5.2. Περιεχόμενο προσφορών  
Τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς υποβάλλονται υποχρεωτικά – επί ποινή αποκλεισμού - και ορίζονται ως 
εξής:  
(α) Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος Α’ με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και  
(β) Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος Β’ με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία 
αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  
Επαναλαμβάνεται ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε 
Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιλαμβάνονται στα Τεύχη Διακήρυξης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να 
υποβάλουν όλα ή μέρος των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, κατά τα άρθρα 2 και 3 της παρούσης, και τα οποία αναφέρονται στο 
ΕΕΕΣ, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
5.2.1. Περιεχόμενο υποφακέλου Α΄« Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς»  
Στον υποφάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κάτωθι επιμέρους παραγράφους και με τη σειρά που προβλέπεται σε αυτές, ο 
οποίος θα περιέχει:  
5.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως περιγράφονται κατωτέρω:  
 
i) Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 της παρούσης.  
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Επαναλαμβάνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  
 
ii) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 
4412/2016 το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, το οποίο 
υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας Διακήρυξης.  
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής.  
Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el, στην οποία παρέχονται και πληροφορίες για την συμπλήρωση.  
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ σε μορφή 

.pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της 
ΕΕ και να παράξουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  
Σημειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί 
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 
λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου.  
Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 
διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το 
υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.  
Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ' της παρούσας.  
Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.  
Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων για την 
εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται από τον οικονομικό 
φορέα.  
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο 

απ’ αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το 

οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη 

περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

5.2.1.2. Τεχνική προσφορά  
5.2.1.2.1. Στο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική 
του πρόταση για την υλοποίηση της Προμήθειας. Επίσης, ο Διαγωνιζόμενος με την προσφορά του πρέπει να 
υποβάλει ηλεκτρονικά όλα όσα απαιτούνται και περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 17/2016 
μελέτης της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Χίου στην έκταση που απαιτείται για την πληρότητα της 
προσφοράς.  
5.2.1.2.2. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από το διαγωνιζόμενο.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
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Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf.  
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται ειδικότερα: Πλήρες και λεπτομερές επίσημο απαντητικό σημείωμα με αναλυτικές και 

τεκμηριωμένες απαντήσεις (παραπομπές) σε όλα τα άρθρα της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες θα 

υποβληθούν προσφορές και σημεία του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. Η τεκμηρίωση γίνεται με συγκεκριμένη 

παραπομπή στο τεχνικό εγχειρίδιο ή φυλλάδιο οδηγιών, με σαφή επισήμανση τυχόν διαφοροποιήσεων από τα 

προδιαγραφόμενα. Επιπλέον, οποιαδήποτε άλλη τεχνική πληροφορία ή στοιχεία είναι κατά την κρίση του 

Διαγωνιζομένου σημαντικά ή χρήσιμα. 

5.2.1.2.3. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα φύλλα οδηγιών (Prospectus), θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των φύλλων οδηγιών (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου.  
Τα ανωτέρω ηλεκτρονικά φύλλα οδηγιών, απαιτείται εντός της προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή της προσφοράς να προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Φύλλα 
Οδηγιών» μαζί με τα δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στην 
Αναθέτουσα Αρχή (με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  
5.2.1.2.4. Επίσης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά, 
εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή εγκεκριμένα εργαστήρια δοκιμών, τα οποία πρέπει να βασίζονται στα 
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους προς τούτο 
οργανισμούς αξιολόγησης (παρ. 3 άρθρο 56 Ν. 4412/2016) και να βεβαιώνουν τη συμμόρφωση του οικονομικού 
φορέα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 Επισημαίνεται ότι δύναται να γίνονται δεκτά και άλλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα σχετικά πιστοποιητικά εντός των 
σχετικών προθεσμιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια 
των τεχνικών προδιαγραφών. 
Ομοίως, και τα ανωτέρω ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα πιστοποιητικά προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή μαζί με 
τα δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στην Αναθέτουσα Αρχή, 
εντός της προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της προσφοράς.  
Όποια προσφορά δε συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασάφειες, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:  
- Εάν στο κράτος καταγωγής ή προέλευσης του Οικονομικού Φορέα δεν εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή 
έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν – επί ποινή 
αποκλεισμού - από ένορκη βεβαίωση του ιδίου του Οικονομικού Φορέα εάν πρόκειται περί φυσικού προσώπου, ή 
του νομίμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα, εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου ή του εκπροσώπου 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.  
- Εάν στο κράτος καταγωγής ή προέλευσης του Οικονομικού Φορέα δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, απαιτείται 
υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του Οικονομικού Φορέα εάν πρόκειται περί φυσικού προσώπου, ή του νομίμου 
εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα, εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου ή του εκπροσώπου ένωσης ή 
κοινοπραξίας ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους αυτού.  
- Η ένορκη βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο υποφάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» του προσφέροντος και στην οποία θα δηλώνεται υποχρεωτικά ότι δεν 
εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις.  
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον Οικονομικό Φορέα, φέρουν ημερομηνία εντός των 

τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.4250/2014 (A’ 74) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Ως ημερομηνία υποβολής προσφοράς νοείται η ημερομηνία που κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας υπέβαλε την 
προσφορά του και όχι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
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- Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (με 
διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, πλην των 
ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
- Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνικής 
Προσφοράς» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν τη ψηφιακή υπογραφή 
του. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς, τεχνικά φυλλάδια κλπ.  
 
5.2.2. Περιεχόμενο υποφακέλου Β΄ «Οικονομική Προσφορά»  
Περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Οικονομικού Φορέα, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
5.2.2.1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με συμπλήρωση της αντίστοιχης ειδική ηλεκτρονικής φόρμας του 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να περιλάβουν στον «Οικονομική Προσφορά» τον Πίνακα 
Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτός εξάγεται από το ΕΣΗΔΗΣ. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της παρούσας παραγράφου και με την υποχρεωτική συμπλήρωση των ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων 
πινάκων που παρατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  
Ως οικονομική προσφορά νοείται: Τα μερικά και συνολικά ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα Οικονομικής 
Προσφοράς, όπως αυτός εξάγεται από το ΕΣΗΔΗΣ.  
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.2.2.4. 

σε συνδυασμό με την παράγραφο 22.1. του άρθρου 22 της παρούσας. 

5.2.2.2. Η οικονομική προσφορά Οικονομικού Φορέα που αφορά ομάδα ή σύνολο ομάδων της μελέτης – επί ποινή 
αποκλεισμού - δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας ή του συνόλου ομάδων. 
Οικονομικές προσφορές που δεν πληρούν τον παραπάνω όρο απορρίπτονται.  
 
5.2.2.3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας - 
τιμής με σταθμιζόμενα κριτήρια για το κάθε είδος της προμήθειας όπως παρατίθενται στο τεύχος των τεχνικών 
προδιαγραφών.  
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: 
 
U = σ1.Κ1 + σ2.Κ2 + .. + σν.Κν 
 
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1. 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της  προσφοράς. Η βαθμολογία είναι 100 
βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και αυξάνεται 
έως 120 βαθμούς όταν  υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από 
τον ανωτέρω τύπο κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Λ της τιμής 
προ ΦΠΑ Ρ της προσφοράς του προμηθευτή προς τη βαθμολογία της U. 
 
5.2.2.4. Τιμές προσφορών  
- Τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της Σύμβασης.  
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς δε δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες Οικονομικής 
Προσφοράς ή να τους τροποποιήσουν.  
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- Οι τιμές της Οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται μόνον σε ευρώ (€), και θα περιλαμβάνουν το σύνολο των 
υπέρ τρίτων κρατήσεων, των επιβαρύνσεων και δαπανών του Οικονομικού Φορέα για την πλήρη εκτέλεση της 
Προμήθειας (έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς, προβλεπόμενοι φόροι, νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για παράδοση των ζητούμενων προϊόντων στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη.  
-Εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο 
προσφέρων ή δε δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδίδεται ύστερα από Γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού 
Οργάνου.  
-Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ’ αυτές σχέση του ευρώ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
-Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ (€) επιτρέπεται να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
-Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
-Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν 
λαμβάνεται καμία εξ αυτών υπ' όψη.  
-Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Οικονομικούς Φορείς στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής υπολογίζεται αυτόματα από το 
Σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να 
συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, 
Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση.  
 
5.2.3. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλονται και εντύπως, εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α) η λέξη Προσφορά,  
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,  
γ) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης,  
δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  
και ο οποίος θα περιλαμβάνει:  
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να περιέχει τα αναφερόμενα στο παρόντα άρθρο έγγραφα εκτός του ΕΕΕΣ.  
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού, θα 
πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης στοιχεία (π.χ 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, prospectus κτλ). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις,  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
6.1. Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών  
6.1.1. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η προσφερόμενη οικονομική προσφορά είναι μικρότερη του 70% του 
μέσου όρου των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, είναι δυνατόν να ζητηθεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) ημερών έγγραφη αιτιολόγηση κόστους της Οικονομικής Προσφοράς.  
6.1.2. Οι εξηγήσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως :  
(i) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών  
(ii) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Οικονομικός Φορέας για 
την παροχή των προσφερόμενων προϊόντων,  
(iii) την πρωτοτυπία των προϊόντων, που προτείνει ο Οικονομικός Φορέας,  
(iv)τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας,  
(v) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον Οικονομικό Φορέα.  
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6.1.3.Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης (ΕΔΑ) αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με 

τον προσφέροντα. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο τιμής ή 

του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.2., η 

Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να απορρίψει την προσφορά. 

6.1.4. Εφόσον η ΕΔΑ διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης 
στον Οικονομικό Φορέα, η προσφορά μπορεί να απορριφθεί αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που ενσωματώνεται στην αξιολόγηση των προσφορών μόνον 
μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο Οικονομικός Φορέας δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς 
προθεσμίας την οποία τάσσει η Επιτροπή Διαγωνισμού, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια.  
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικά την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
6.2. Ισότιμες προσφορές  
6.2.1. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς βαθμολογία. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

 
ΑΡΘΡΟ 7  
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  
7.1. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων 
και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.  
7.2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την 
προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη 
τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 
τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.  

7.3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  
7.4. Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της.  
7.5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

 
ΑΡΘΡΟ 8 
 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημέρες προσμετρούμενες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.  
8.1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.2. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση γ) της υποπαρ. 
4.1.1. παρ. 4.1. του άρθρου 4 της παρούσης, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση πριν 
τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα.  
8.3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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 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 παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς.  
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8.4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η 
διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή 
ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν 
στο Διαγωνισμό.  
8.5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 
δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  
8.6. Οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, οι διαγωνιζόμενοι υπόκεινται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα στην έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  
 
ΑΡΘΡΟ 9  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
9.1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της ΕΔΑ, η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψήφιους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά, μέσα σε εύλογη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, δε λαμβάνεται υπόψη.  
9.2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές 

και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 

από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
9.3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων 
ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 
δημόσιας σύμβασης.  
9.4. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που 
η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.  
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 
προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες.  
9.5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι 
υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
10.1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών  
10.1.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 07/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών 
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αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα 
που γνωστοποιείται σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
αυτών στοιχείων.  
10.1.2. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής 
Προσφοράς», οι Οικονομικοί Φορείς έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν.  
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι Συμμετέχοντες των 

οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

10.2. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  
Συγκεκριμένα:  
(i) Η ΕΔΑ, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, προκειμένου 
να διαπιστώσει κατά πόσο οι Οικονομικοί Φορείς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο 
Διαγωνισμό.  
Επιπλέον, η ΕΔΑ αποσφραγίζει τους σφραγισμένους φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή 
δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις 
επισημάνσεις του άρθρου 5 της παρούσης.  
Μετά την αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», η ΕΔΑ καταχωρεί 
όσους έχουν υποβάλει προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.  
Οι υποφάκελοι της «Οικονομικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 
το παραπάνω όργανο. Σε περίπτωση που η ΕΔΑ κρίνει ότι κάποιος Οικονομικός Φορέας δεν πληροί τα κριτήρια 
συμμετοχής, δε διενεργεί έλεγχο της τεχνικής προσφοράς του.  
(ii) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των Οικονομικών Φορέων, η 
ΕΔΑ, για όσους Οικονομικούς Φορείς κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, προχωρεί στην αξιολόγηση των 
υποφακέλων «Τεχνική Προσφορά» για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις 
της αρμόδιας Υπηρεσίας και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή των λοιπών αποδεκτών τεχνικών προσφορών.  
Στο Πρακτικό περιλαμβάνονται:  
- τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων που κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής,  
- τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων που αποκλείστηκαν από την περαιτέρω συμμετοχή στο Διαγωνισμό λόγω μη 
πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού τους,  
- τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων οι Τεχνικές Προσφορές των οποίων κρίθηκε ότι ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις και όρους των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,  
- τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων οι Τεχνικές Προσφορές των οποίων κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις και όρους των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται ο αποκλεισμός 

τους. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης των προαναφερόμενων σταδίων, η ΕΔΑ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό προς 

την Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη και έκδοση απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς», για το στάδιο αυτό του διαγωνισμού.  

Η ανωτέρω απόφαση, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
ΕΣΗΔΗΣ, στους Οικονομικούς Φορείς.  
(iii) Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή, και μετά την άπρακτη παρέλευση του 
χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθείσων προσφυγών για το συγκεκριμένο στάδιο του 
διαγωνισμού, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Οικονομική 
Προσφορά» των Διαγωνιζομένων που εξακολουθούν να μετέχουν στο Διαγωνισμό και η οποία γνωστοποιείται σ’ 
αυτούς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.  
Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» κατά την οποία 
ελέγχονται σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη. Στη συνέχεια η ΕΔΑ συντάσσει σχετικό 
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πρακτικό με βάση τις ηλεκτρονικές οικονομικές και τεχνικές προσφορές των υποψηφίων και τις κατατάσσει σε 
Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του λόγου κάθε προσφέροντος βάσει της παρ. 5.2.2.3. της παρούσας 
 
 

Τιμή Προσφοράς Ρ 
Λ =  ---------------------------------  

Σταθμισμένη Βαθμολογία Τεχνικών Προδιαγραφών Ομάδας U  
 

Τιμή Προσφοράς: Η τιμή προσφοράς προ ΦΠΑ του υποψήφιου προμηθευτή για το ζητούμενο είδος 
Σταθμισμένη Βαθμολογία Τεχνικών Προδιαγραφών Ομάδας: είναι το άθροισμα των σταθμισμένων γινομένων των 
επιμέρους συντελεστών βαρύτητας κάθε τεχνικής απαίτησης - κριτηρίου σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών 
προδιαγραφών επί την επιμέρους βαθμολογία τους. 
Επισημαίνεται ότι:  
 

 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.  

 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος οχήματος είναι εκείνη που παρουσιάζει 
τον μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής οικονομικής προσφοράς της ομάδας προς την σταθμισμένη 
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του.  

 

Το ως άνω πρακτικό μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στην Οικονομική Επιτροπή προς 
έγκριση. Η ανωτέρω απόφαση, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, στους Οικονομικούς Φορείς.  
 
10.3. Μετά την ολοκλήρωση των διακριτών σταδίων αξιολόγησης και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 
μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, ο 
προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος από το αρμόδιο πιστοποιημένο όργανο να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
 
11.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και προς απόδειξη των όσων έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, η ΕΔΑ ειδοποιεί, 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αποστολής της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, να 

υποβάλει ηλεκτρονικά - επί ποινή αποκλεισμού – σε μορφή .pdf και σε φάκελο με τη σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όπου εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται παρακάτω.  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, με 
διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά, σε 
σφραγισμένο φάκελο όπου εξωτερικά θα αναγράφονται τα εξής:  
α) Η περιγραφή «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  
β) Ο τίτλος του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού  
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - μειοδότη  
 
11.2. Ειδικότερα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:  
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
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δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υποπαρ. 2.1.1. παρ. 
2.1. του άρθρου 2 της παρούσης.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, 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 του κράτους μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
 
Ποινικό μητρώο προσκομίζουν:  
- ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  
- ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 
(Α.Ε.),  
- ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων,  
- ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας,  
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και  
- τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα  
 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο 

ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ψηφιακή 

του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών 

αποφάσεων. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),  
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:  
- στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,  
- στους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό  
- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε 
ασφαλιστικούς οργανισμούς,  
- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  
- Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες ενημερότητες σύμφωνα 
με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, 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 του κράτους μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα 
πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα 
βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από αρμόδια διοικητική αρχή.  
 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή 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 
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δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, 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 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 προαναφερόμενες περιπτώσεις.  
 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο να πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή του υποψήφιου Προμηθευτή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που να είναι συναφές με το 
αντικείμενο της σύμβασης, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές Οργανώσεις, 
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Προκειμένου περί ενώσεως οικονομικού φορέα, το εν λόγω πιστοποιητικό αφορά σε κάθε μέλος της ένωσης.  
 

5. Νομιμοποιητικά Έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του 
Οικονομικού Φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.  
 
Συγκεκριμένα:  
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης τροποποιητικά.  
- Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014).  
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί 
με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 
2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, 
καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 
του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες 
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας 
Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό.  
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από 
την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 
αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα 

του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως 

εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα οποία 
αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων 
δημοσιότητας, ως προς ότι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα 
Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης 
συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως 
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση 
Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 
Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
 
-Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν υποχρεωτικά:  
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(i) Για κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση 
(ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται 
ανωτέρω.  
(ii) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης, με το οποίο  
- Συστήνεται η Ένωση  
- Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης στο 
σύνολο της προσφοράς  
- Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις της 
Ένωσης και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας  
- Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης  
- Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  
(iii) Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης, από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 
συμμετοχή του μέλους:  
- Στην Ένωση και  
- Στο Διαγωνισμό.  
 
Διευκρινίζονται τα εξής:  
-Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

-Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - 
εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική.  
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον Οικονομικό Φορέα, φέρουν ημερομηνία εντός των 
τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.4250/2014 (A’ 74) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
 
11.3 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
11.4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 της παρούσης είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 12 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που 
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
11.5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης εφόσον είχε 
προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  
11.6. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2 της παρούσης ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, εφόσον είχε προσκομισθεί, 
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και, με την επιφύλαξη του άρθρου 12, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

11.7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 11.3,11.4 ή 11.5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 13 της 
παρούσης. .  
11.6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 
μέσω του συστήματος. 
  

ΑΡΘΡΟ 12 
 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  
12.1.Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 
σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 11 της 
παρούσης.  
12.2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα 
αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
του άρθρου 11 της παρούσης.  
12.3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 
5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών.  
Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού 

αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
13.1. Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης 
13.1.1. Στην απόφαση κατακύρωσης, η οποία εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή, ενσωματώνονται τα 
αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας και του σταδίου ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
13.1.2. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
13.1.3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 
όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων 
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 της παρούσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  
13.1.4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1.2. του άρθρου 4 της παρούσης.  
13.1.5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 



  

 
25 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 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 περ. δ) παράγραφος 14.2. του άρθρου 14 της παρούσης.  
13.1.6. Το συμφωνητικό καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που 
τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν 
τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Θα διέπεται από το ελληνικό 
Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν.  
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής των 

δημοσιευτικών εξόδων. 

13.2. Εκτέλεση Σύμβασης  
13.2.1. Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του ν.4412/2016, β) οι όροι της 
σύμβασης και γ) ο Αστικός Κώδικας.  
13.2.2. Η σύμβαση δε μπορεί να περιέχει αντίθετους με τα ανωτέρω στην παράγραφο 13.1.6. στοιχεία όρους και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  
 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης  
- Τα συμβαλλόμενα μέρη  
- Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα  
- Τη συμφωνηθείσα τιμή  
- Τον τόπο – τρόπο - χρόνο παράδοσης των υλικών  
- Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών  
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες  
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  
- Τον τρόπο πληρωμής  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας  
- Τον τρόπο παραλαβής  
 
13.2.3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:  
 
- Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις.  
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
14.1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της ΕΔΑ, ματαιώνει τη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 
και τους όρους της παρούσης διακήρυξης, ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
14.2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της ΕΔΑ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) 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,  
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ε) στην περίπτωση λήξης και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών και μη 
αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί συνέχισης της διαδικασίας λόγω εξυπηρέτησης του 
δημόσιου συμφέροντος (παρ.4 άρθρ. 97 του Ν.4412/2016).  
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
14.3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της ΕΔΑ, 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.  
14.4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της ΕΔΑ, να αποφασίσει, παράλληλα με 
τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 
τροποποίηση ή μη των όρων της.  
 

ΑΡΘΡΟ 15  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
15.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει 
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.1.1. του άρθρου 2 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία της σύναψης 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 Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  
15.2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά 
μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115).  
 

ΑΡΘΡΟ 16 
 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
16.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 
παρούσα Διακήρυξη.  
Ως συμβατικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης. 
16.2. Οι παραδόσεις θα γίνουν στο Δήμο Χίου σε σημείο που θα ορίζει κάθε φορά η υπηρεσία για την οποία 
προορίζεται η προμήθεια.  
16.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις:  
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου  
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι των 
δύο (2) μηνών.  
16.4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 
στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
16.5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων (λοιμός, σεισμός, απεργία, απαγόρευση της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου είδους 
από θεσμοθετημένα όργανα κ.λ.π) που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών υλικών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 Ν. 4412/2016).  
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσης.  
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16.6. 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
16.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
16.8. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε.  
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
17.1. 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 18 της παρούσης , επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
17.2. 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.  
17.3. 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  
17.4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της 
λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  
17.5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  
17.6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης.  
 

ΑΡΘΡΟ 18 
 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
18.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής (παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016), η 
οποία θα ενημερώνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία παράδοσης αυτών.  
18.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και με 
πρακτική δοκιμασία των υλικών.  
18.3. Η παραλαβή των υλικών γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο, που θα συντάσσεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής μετά τη διενέργεια του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.  
Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις 
που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν 
το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.  
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, το υλικό μπορεί να 
απορριφθεί.  
18.4. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 19 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
19.1. Σε περίπτωση, οριστικής απόρριψης των ειδών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής , μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή τους, με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που 
ορίζεται από την Απόφαση αυτή.  
Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του μισού του συνολικού συμβατικού χρόνου, σε περίπτωση 
που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο δε Προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
Εάν, ο προμηθευτής 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.  
19.2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή έχει παραληφθεί οριστικά.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.  
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε 
(5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και 
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.  
Εάν, παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν 
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 
αυτής κατά τα ισχύοντα. 
19.3. Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή των ειδών στον προμηθευτή, των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή 
τους με την προϋπόθεση ότι, ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.  
 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
20.1. Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική 
Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από Γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.  
20.2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν εφόσον, δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα 
στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο16 της 
παρούσης.  
20.3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:  
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 203 παρ.3 Ν.4412/16).  
20.4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 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) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν 
που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.  
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  
20.5. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74. Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών, οι οποιεσδήποτε κυρώσεις επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  
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ΑΡΘΡΟ 21 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
21.1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
21.1.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου ή άλλου 
ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της παρούσης.  
21.1.2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν. 
4412/2016.  
21.2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
21.2.1. Όλες οι δαπάνες σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των Προσφορών βαρύνουν τους οικονομικούς 
φορείς.  
21.2.2. Η συμμετοχή οικονομικών φορέων στο Διαγωνισμό δεν παρέχει σε αυτούς οποιοδήποτε δικαίωμα έγερσης 
απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με 
τη συμμετοχή ή την υποβολή Προσφοράς για την Προμήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3886/2010.  
Ομοίως, καμία αξίωση για αποζημίωση ή απόδοση δαπανών δεν λαμβάνεται υπ’ όψη και κανένας Διαγωνιζόμενος 
δεν δικαιούται να προβάλει παρόμοια αξίωση, εάν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει τον Διαγωνιζόμενο ή εάν για 
οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει ότι η διαδικασία του Διαγωνισμού πρέπει να ματαιωθεί.  
21.2.3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται στις εξής κρατήσεις:  
- Φ.Ε. 4% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι επί της αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και 
των τυχόν κρατήσεων υπέρ Δημοσίου που βαρύνεται ο Προμηθευτής  
- 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων  
- Τέλη χαρτοσήμου 3% επί ποσού υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  
- Υπέρ ΟΓΑ με ποσοστό 20% επί τελών χαρτοσήμου  
- Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής). Κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον Προμηθευτή το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους εξόδων δημοσίευσης από 
τη Διεύθυνση Οικονομικών ( 5ος όροφος, Τμήμα Λογιστηρίου). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  

 
ΑΡΘΡΟ 22 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
Πέραν των ειδικότερα αναφερομένων στα επιμέρους άρθρα της παρούσας, οι Οικονομικοί Φορείς που 
συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον 
τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο του Π.Δ. 28/2015, 
των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 4412/2016 και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
Ν. 4155/2013.  
 

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
23.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της 
Υπηρεσίας και οι πιθανές προσφυγές που θα υποβληθούν καθ’ όλη την διαδικασία, θα είναι συντεταγμένα στην 
Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.  
23.2. Με ποινή να μη γίνει δεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική. Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα λοιπά τεχνικά 
έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και που θα συνοδεύουν την 
Προσφορά μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. 
23.3. Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 
απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με 
την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το N. 
1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.  
Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
Κώδικα Δικηγόρων, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από 
την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα, είτε από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών, είτε από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.  
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ΑΡΘΡΟ 24  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
24.1. Η Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου: http://www.chioscity.gr/ 
και θα αποσταλεί σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές 
εφημερίδες.  
24.2. Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr και θα 
φέρει ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ. 
24.3. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής στον 
τύπο, βαρύνει το μειοδότη - προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ163/Α/04.09.2009), την 
εγκύκλιο 11/27754/28.06.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. και την Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010.  

 
ΑΡΘΡΟ 25 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
25.1. Απαγορεύεται η εκχώρηση, από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης.  
25.2. Μόνη εξαίρεση στην ως άνω απαγόρευση, αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού ανταλλάγματος σε Τράπεζα 
ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
26.1. Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Οικονομικούς φορείς, μέσω του συστήματος, 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ενώπιον 
της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 και εξετάζονται από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρο 221 παρ.11α Ν. 4412/2016).  
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δε φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να 
το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 26.2. Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής  
26.2.1. Κατά της Διακήρυξης 
Υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της Διακήρυξης και διενέργειας του Διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα. Η προδικαστική προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και η σχετική 
Απόφαση εκδίδεται πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 
Απόφασης με δική τους φροντίδα.  
26.2.2. Κατά εκτελεστών πράξεων και παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής  
Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής.  
26.3. Σε περίπτωση που υποβάλλονται ενστάσεις ή προσφυγές σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης των 
προσφορών που αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 
είναι δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, κατακύρωσης και υπογραφής συμφωνητικού για τις 
υπόλοιπες ομάδες ειδών, με την προϋπόθεση ότι τα πρακτικά και οι αποφάσεις επιτροπών και οργάνων θα 
αναφέρουν ρητά ότι εκκρεμούν πρακτικά και αποφάσεις για την ομάδα ή τις ομάδες, για τις οποίες υποβάλλονται 
οι ενστάσεις ή προσφυγές.  
26.4. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία της 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή, ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί 
σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός εάν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 
3886/2010.  
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ΑΡΘΡΟ 27 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών.  
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει του άρθρου 
16 «Χρόνος – Τρόπος – Τόπος Παράδοσης Υλικών», του άρθρου 17 «Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση 
Προμήθειας», του άρθρου 19 «Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση» και του άρθρου 20 «Κήρυξη 
Προμηθευτή Έκπτωτου» της παρούσης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

 
ΑΡΘΡΟ 28 
ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ  
Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών ορίζεται ως εξής:  
(i) Η Σύμβαση  
(ii) Τα Τεύχη Διακήρυξης  
(iii) Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου  
(iv) Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  
 
ΑΡΘΡΟ 29 
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
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 Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
 

 

 


