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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία TEI Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Σέξκα Μαγλεζίαο 

Πφιε έξξεο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 621 24 

Υψξα Διιάδα 

Κσδηθφο ΝUTS GR126, GR123, GR125 

Σειέθσλν 23210 49106, 23210 49103, 23210 

49156 

Φαμ 23210 46556 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  prom@teicm.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Γεζπνχδε . Εέθνο Γ.  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) http://www.teicm.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη  ΝΠΓΓ κε θεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη αλήθεη ζηνλ Γεκφζην 

Σνκέα (Πιελ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο)  ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Τπεξεζίεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

Απφ θνηλνχ δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

ηνηρεία θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  ΑΦΜ: 090213745, ΓΟΤ: εξξψλ,  Γηεχζπλζε: Σέξκα 

Μαγλεζίαο ΣΚ 62124 έξξεο.  

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε θαη απφ:  

www.teicm.gr  

δ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ είλαη 

γεληθψο δηαζέζηκα. Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ 

εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή ζηελ δηεχζπλζε (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr  

 

mailto:prom@teicm.gr
http://www.teicm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.teicm.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ 

δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγν ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 1611.01 φπσο παξαθάησ αλαθέξνληαη 

θαη κε ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2019 θαη 2020.  ε 

πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί κεηά ηελ 01-01-2019, ην πνζφ ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζχκβαζεο ζα κεησζεί αλάινγα. 

Απνθάζεηο πξνέγθξηζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ηδξχκαηνο :   

αξηζκ.1356/16-03-2018 (ΑΓΑ : ΦΓΦΛ469143-ΜΜΗ, ΑΓΑΜ : 18REQ002825455 2018-03-19) 

γηα ην νηθνλνκηθφ  έηνο 2019    

αξηζκ.1357/16-03-2018 (ΑΓΑ : Φ95Θ469143-ΕΓ, ΑΓΑΜ : 18REQ002825455 2018-03-19) 

γηα ην νηθνλνκηθφ  έηνο 2020 

Ζ αξηζ. Πξ. 75517/β2/10-05-20108 (ΑΓΑ : 6ΒΥΠ4653Π-6ΦΒ) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ 

έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 717.552,80€ (358.776,40€ γηα ην έηνο 2019 

θαη 358,776,40€ γηα ην έηνο 2020) ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 1611. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη: Ζ επηινγή πξνκεζεπηψλ «Γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο,  

ην Κηιθίο θαη ηελ Καηεξίλε  γηα ηα έηε 2019 & 20202»  (απφ 01-01-2019 έσο 31-12-2020), κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξερφκελεο έθπησζεο (%) ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε γηα έθαζην είδνο, κέζε ηηκή ηεο πεξηνρήο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ 

Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο ηε κέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο 

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν  ηηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  θαη πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνηφηεηα θαη ζε θάζε άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ. 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  γηα ηα έηε 2019 θαη 2020 θαη ζπγθεθξηκέλα:  

α) δψδεθα κήλεο (12)  κήλεο γηα ην έηνο 2019  ηξείο (3)  πφιεηο (έξξεο, Καηεξίλε, Κηιθίο) θαη 

 β) δψδεθα κήλεο (12)  γηα ην έηνο 2020 ηξείο  (3)  πφιεηο (έξξεο, Καηεξίλε, Κηιθίο).  

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη  είθνζη ηέζζεξηο  κήλεο (24) θαη φρη πέξαλ ηεο 

31/12/2020  θαη   ε ζπλνιηθά εθηηκψκελε αμία  (717.552,80) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ή πεληαθφζηεο εβδνκήληα  νθηψ ρηιηάδεο, εμαθφζηα εβδνκήληα έλα επξψ θαη εμήληα έλα 

ιεπηψλ (578.671,61) ρσξίο Φ.Π.Α.     

Δηδηθφηεξα : 

Α. εθηηκψκελε αμία (πηζηψζεηο 2019) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 358.776,40 επξψ  

Β. εθηηκψκελε αμία (πηζηψζεηο  2020) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 358.776,40 επξψ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνθεξπζζφκελεο πξνκήζεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ) αλά πφιε, είδνο θαη πνζφηεηα ζε ιίηξα θαπζίκνπ αλαγξάθεηαη ζηνπο Πίλαθεο ηεο 

ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζεο.   
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Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 717.552,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ:  578.671,61€,  ΦΠΑ : 138.881,19€) φπσο αλαιχεηαη 

παξαθάησ: 

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί κεηά ηελ 01-01-2019, ην πνζφ ηεο πξνο 

ππνγξαθή ζχκβαζεο ζα κεησζεί αλάινγα 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) :  09135100-5 (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο), 09134100-8 (Πεηξέιαην 

ληίδει), 09132100-4 (Ακφιπβδε βελδίλε).  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 

Α/Α Σκήκα CPV 

Δλδεηθηηθή 

πνζφηεηα 

ζε lit 

Δλδεηθηηθή 

ηηκή 

κνλάδαο 

ρσξίο ΦΠΑ 

* 

πλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

1. Diesel ζέξκαλζεο έξξεο CPV09135100-5 500.000,00 0,7976 398.790,32 

2. Diesel θίλεζεο έξξεο CPV09134200-9 800,00 1,0411 832,90 

3. Aκφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ έξξεο CPV09132100-4 2.000,00 1,2339 2.467,73 

4. Diesel ζέξκαλζεο  Κηιθίο CPV09135100-5 200.000,00 0,8040 160.806,46 

5. Diesel ζέξκαλζεο  Καηεξίλεο CPV09135100-5 20.000,00 0,7887 15.774,20 

ΤΝΟΛΟ 
  

722.800,00 
 

578.671,61 

* ςθμειώνεται ότι οι εμφανιηόμενεσ ενδεικτικζσ τιμζσ μονάδοσ είναι ςτρογγυλοποιθμζνεσ. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ηκήκαηα αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ/ησλ ηκήκαηνο/ησλ  ηνπ παξαπάλσ πίλαθα 
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Οη παξαπάλσ πνζφηεηεο αλαιχνληαη θαηά έηνο ζχκθσλα κε ηα θάησζη:   

 

 

 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ  ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ  2019     

Α/Α Σκήκα Μ.Μ. 

Δλδεηθηηθή 

πνζφηεηα ζε 

lit 

Δλδεηθηηθή 

ηηκή κνλάδαο 

πλνιηθφο 

πξνππνινγηζκφο 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
υνολικόσ 

προυπολογιςμόσ 
με ΦΠΑ 24% 

1. 
Diesel ζέξκαλζεο έξξεο 

(CPV09135100-5) 
Λίηξα 250.000,00 0,989 199.395,16 47.854,84 247.250,00 

2. 
Diesel θίλεζεο έξξεο 

(CPV09134200-9) 
Λίηξα 400,00 1,291 416,45 99,95 516,40 

3. 

Aκφιπβδε βελδίλε 95 

νθηαλίσλ έξξεο 

(CPV09132100-4) 

Λίηξα 1.000,00 1,530 1.233,87 296,13 1.530,00 

4. 
Diesel ζέξκαλζεο  Κηιθίο 

(CPV09135100-5) 
Λίηξα 100.000,00 0,997 80.403,23 19.296,77 99.700,00 

5. 
Diesel ζέξκαλζεο  Καηεξίλεο 

(CPV09135100-5) 
Λίηξα 10.000,00 0,978 7.887,10 1.892,90 9.780,00 

ΤΝΟΛΟ 361.400,00 
 

289.335,81 69.440,59 358.776,40 

 
 
 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ  ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΟ  2020   

Α/Α Σκήκα Μ.Μ. 

Δλδεηθηηθή 

πνζφηεηα ζε 

lit 

Δλδεηθηηθή 

ηηκή κνλάδαο 

πλνιηθφο 

πξνππνινγηζκφο 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
υνολικόσ 

προυπολογιςμόσ 
με ΦΠΑ 24% 

1. 

Diesel ζέξκαλζεο έξξεο 

(CPV09135100-5) 
Λίηξα 250.000,00 0,989 199.395,16 47.854,84 247.250,00 

2. 

Diesel θίλεζεο έξξεο 

(CPV09134200-9) 
Λίηξα 400,00 1,291 416,45 99,95 516,40 

3. 

Aκφιπβδε βελδίλε 95 

νθηαλίσλ έξξεο 

(CPV09132100-4) 

Λίηξα 1.000,00 1,530 1.233,86 296,14 1.530,00 

4. 

Diesel ζέξκαλζεο  Κηιθίο 

(CPV09135100-5) 
Λίηξα 100.000,00 0,997 80.403,23 19.296,77 99.700,00 

5. 

Diesel ζέξκαλζεο  Καηεξίλεο 

(CPV09135100-5) 
Λίηξα 10.000,00 0,978 7.887,10 1.892,90 9.780,00 

ΤΝΟΛΟ 361.400,00 
 

289.335,80 69.440,60 358.776,40 





Καταχωριςτζο ςτο ΚΗΜΔΗ 

 

ελίδα 9 

ΤΝΟΛΙΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ  ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ    

2019 -  2020  

Α/Α Σκήκα  Μ.Μ. Δλδεηθηηθή 

πνζφηεηα ζε 

lit  

Δλδεηθηηθή 

ηηκή 

κνλάδαο 

 πλνιηθφο 

πξνππνινγηζκφο 

ρσξίο Φ.Π.Α.   
 Φ.Π.Α.  

 υνολικόσ 
προυπολογιςμόσ 

με ΦΠΑ 24%   

1. 

Diesel ζέξκαλζεο έξξεο 

(CPV09135100-5) Λίηξα 500.000,00   0,989       398.790,32    
      

95.709,68    
             

494.500,00    

2. 

Diesel θίλεζεο έξξεο 

(CPV09134200-9) Λίηξα 800,00   1,291               832,90    
           

199,90    
                  

1.032,80    

3. 

Aκφιπβδε βελδίλε 95 

νθηαλίσλ έξξεο 

(CPV09132100-4) Λίηξα 2.000,00   1,530            2.467,73    
           

592,28 
                  

3.060,00  

4. 

Diesel ζέξκαλζεο  Κηιθίο 

(CPV09135100-5) Λίηξα 200.000,00   0,997       160.806,46    
      

38.593,54   
             

199.400,00  

5. 

Diesel ζέξκαλζεο  Καηεξίλεο 

(CPV09135100-5) Λίηξα 20.000,00   0,978         15.774,20   
        

3.785,80  
                

19.560,00    

ΤΝΟΛΟ     722.800,00           578.671,61    
   

138.881,19    
             

717.552,80    

 

Οη παξαπάλσ πνζφηεηεο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο σο πξνο ηε 

ζπλνιηθή ηνπο απνξξφθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

     Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά)  θαζνξίδνληαη  απφ ηηο  

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,  θαζψο  θαη ηηο  απνθάζεηο ηνπ ΓΥ ηνπ Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλεο κε απηψλ ησλ Γηπιηζηεξίσλ. 

 

Οι 
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ. 

Α) Για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων { (πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ 
αμόλυβδθ,  καφςιμα κζρμανςθσ, προχπολογιςμοφ  717.552,80€)}, θ ςυμφερότερθ  από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά ανά είδοσ καυςίμου (ανά cpv), αποκλειςτικά βάςει τιμισ, δθλ. το μεγαλφτερο 
ποςοςτό (%) παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ, κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ 
πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα τθσ παράδοςισ του, θ οποία προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο 
δελτίο τιμϊν του  Σμιματοσ Εμπορίου τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ  κατά τθν θμζρα 
παράδοςθσ αυτοφ. 
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1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Α. Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

 [Μέρξη ηηο 26/06/2017] ηνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21γο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)», 

 ηνπ Π.Γ.39/17 (ΦΔΚ 64 Α/04-05-2017) : Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ. 

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ 

επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο 

απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ 

εμσρώξηεο εηαηξίεο”, 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
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 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”,  

 ην  π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύζκηζε ησλ 

εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ » 

 ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), 

 ηεο κε  αξηζ. 57654( ΦΔΚ 1781/Β/23-5-2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο.»). 

 ηεο κε  αξηζ. 56902/215 (ΦΔΚ 1924/Β/2-6-2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

 Σνπ Ν. 3054/2002 (ΦΔΚ 230Α/25.9.2002) «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Σεο αξίζκ. 316/2010 (Β/501) απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ θξάηνπο «Πξνδηαγξαθέο 

θαη κέζνδνη ειέγρνπ βελδίλεο ακφιπβδεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Σελ αξίζκ. Φ2-1617/2010 (ΦΔΚ 1980/Β) ΚΤΑ Γηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξαθέο 

εγθαηάζηαζεο θαη ειέγρνπ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ –

εθξνψλ ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο θαηαγξαθήο, ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαζθάιηζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ », φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Σν άξζξν 30, παξ. 3 ηνπ Ν. 4386/2016 (ΦΔΚ 83 η.Α΄/11-05-2016). 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ  θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

  

Β. Σηο απνθάζεηο  

1. ηεο αξηζ. 467/2002 (Β/1531) απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ θξάηνπο «Πξνδηαγξαθέο 

θαη κέζνδνη ειέγρνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. ηελ αξηζ. 514/2006 (Β/1490/06) Τπνπξγηθή απφθαζε «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ 

πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ηελ αξηζ. 460/2009/10 (ΦΔΚ 67 Β/28-1-

2010) ΚΤΑ θαη ηζρχεη. 

3. Τπ.Πξνεδξ.Κπβ/550/1982 (Φ.Δ.Κ. Β΄93/10.02.1982), «Καζνξηζκφο θαηαλαιψζεσο   

θαπζίκσλ θαη  ιηπαληηθψλ ησλ Κξαηηθψλ απη/ησλ, Ν.Π.).)., Οξγαληζκψλ ,θ.ι.π.» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη . 

4. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ Β΄ 872/04.06.2007, 

ΦΔΚ Β΄ 1415/ 26.09.2006), πνπ ηξνπνπνηεί ηελ ππ‟ αξηζ. 626/2001 (ΦΔΚ Β΄1730/2001) 

«Βελδίλε κε ππνθαηάζηαζε κνιχβδνπ-Πξνδηαγξαθέο-Μέζνδνη Διέγρνπ», ΦΔΚ 

Β΄/05.09.2003), Γηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνχ & ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ΦΔΚ 
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Β΄1531/16.10.2003, ΦΔΚ Β΄1736/30.08.2007 Δλαξκφληζε νδεγίαο 1999/32 (ΔΚ- Μείσζε 

ηεο πεξηεθηηθφηεηαο νξηζκέλσλ πγξψλ θαπζίκσλ ζε ζείν), ΦΔΚ Β΄67/28.01.2010 

Σξνπνπνίεζε Απφθαζεο Α.Υ.. 92/09 Πξνζαξκνγή ζηελ 

5. Σερληθή πξφνδν ΑΥ 154/04 & 513/04 Καχζηκα-Πεηξέιαην, (ΦΔΚ Β΄1730/27.12.2001), 

Βελδίλε κε ππνθαηάζηαην κνιχβδνπ-Πξνδηαγξαθέο & Μέζνδνη Διέγρνπ, ΦΔΚ 

Β΄410/11.04.2001 Σξνπνπνίεζε ηεο 985/96 Απφθαζεο Α.Υ.. «Πξνδηαγξαθέο & κέζνδνη 

ειέγρνπ ακφιπβδεο βελδίλεο 98 RON» θαη ΦΔΚ Β΄190/1995 Σξνπνπνίεζε Απφθαζεο 

Α.Υ.. Πξνδηαγξαθψλ βελδίλεο: Μείσζε βελδνιίνπ ζηηο βελδίλεο 

6. ηεο αξηζ. 316/2010 (Β/501) απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ θξάηνπο «Πξνδηαγξαθέο 

θαη κέζνδνη ειέγρνπ βελδίλεο ακφιπβδεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

7. ηελ αξηζ. Φ2-1617/2010 (ΦΔΚ 1980/Β) ΚΤΑ Γηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζεο 

θαη ειέγρνπ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ –εθξνψλ ζηα πξαηήξηα 

πγξψλ θαπζίκσλ απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο θαηαγξαθήο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ 

κεηξήζεσλ θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

8. ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε αξηζ. πξση. 

54584/01-04-2016/Β2 (ΑΓΑ: ΧΤΥ94653Π-ΚΞΦ) ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο γηα ηα νηθ. έηε 2017 & 2018 (ΚΑΔ 1611) 

9. ηεο κε αξηζ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 

10. ηεο κε αξηζ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), 

11. Σελ κε αξηζ. 12179/02-07-2014 (ΦΔΚ 1893/Β/11-07-2014), ππνπξγηθή απφθαζε «πεξί 

θαζνξηζκνχ εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξηζ. 14815/11-08-2014 (ΦΔΚ 2207/Β/11-08-

2014). 

12. Σεο Τ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5), Δγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα 

ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

13. Σελ κε αξηζ. Α2-718/28-07-2014 (ΦΔΚ 2090/Β/2014), «Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ 

Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.)» 

14. Σν κε αξηζ. πξση. Π1/2162/03-11-2014 έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΝ.- Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ ζην 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

15. Σελ κε αξηζ. 2004/18/ΔΚ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 31εο Μαξηίνπ (Δ.Δ L 134/30-4-2004) «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 1336/2013/13-12-2013 ηεο Δπηηξνπήο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη 

ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο πνπ εθαξκφδνληαη απφ 01-01-2014 (ζρ. ην κε αξηζ. 

110/10-01-2014 έγγξαθν ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ε κε αξηζ. Π1/155/20-01-2014 εγθχθιηνο ηνπ 

ΤΠ.ΑΝ)). 

16. Σηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

 

 Σνπ Ν. 1404/1983 (ΦΔΚ 173/24.11.84 η.Α΄) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ». 

 Σνπ Ν. 4009/2011 (ΦΔΚ Α΄195/06.09.2011) «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ». 
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 Σνπ Π.Γ. 102/2013 «Μεηνλνκαζία ηνπ εξξψλ ζε ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – 

πγρψλεπζε – Καηάξγεζε Σκεκάησλ – πγθξφηεζε ρνιψλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο». 

 ηελ µε αξηζµ. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ ΤΟ∆∆ 642/4-12-2017) Τ.Α. µε ηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε ε εθινγή ηνπ ∆εµεηξίνπ Υαζάπε σο Πξχηαλε ηνπ Ηδξχµαηνο θαη ησλ ∆απΐδ 

Κσλζηαληίλνπ, Θενδσξίδνπ σηεξίνπ Μπξνθφξα Δπαγγειίαο, ηξνπζφπνπινπ 

Υαξάιαµπνπ θαη Μσυζηάδε Αλαζηάζηνπ σο Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Ηδξχµαηνο, µε ζεηεία απφ 

1-12-2017 έσο 30-11-2021, 

 ηελ αξηζκ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ 

ΣΔΗ ΚΜ, Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: “Καζνξηζκφο ηνκέσλ επζχλεο – 

αξκνδηνηήησλ ησλ Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ 

ΣΔΗ ΚΜ”, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ 

4431/η.Β΄/15.12.2017), 

 ηε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζκ.4531/7.12.2017 απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 

ΦΔΚ 4431/η.Β‟/15.12.2017 

 ηελ απφθαζε 267/26/5-7-2018 (ζέκα 9ν ΔΖΓ) «Έγθξηζε δηελέξγεηαο Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Γηεζλνχο Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Παξνρή 

ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (έξξεο, 

Καηεξίλε, Κηιθίο), γηα δηάζηεκα απφ 1-1-2019 έσο θαη 31-12-2020)»  

Σελ κε αξηζ. πξση. 1032/21.03.2014 Απφθαζε Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ Τπεπζχλνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε δηαθεξχμεσλ ηνπ ηκήκαηνο 

Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο ζην Δ..Ζ.ΓΖ. (ΑΓΑ:ΒΗΞ9469143-Ξ96). 

Δπίζεο δηέπεηαη απφ: 

   

1. αξηζ.1356/16-03-2018 (ΑΓΑ : ΦΓΦΛ469143-ΜΜΗ, ΑΓΑΜ : 18REQ002825455 2018-03-

19) γηα ην νηθνλνκηθφ  έηνο 2019    

2. αξηζκ.1357/16-03-2018 (ΑΓΑ : Φ95Θ469143-ΕΓ, ΑΓΑΜ : 18REQ002825455 2018-03-

19) γηα ην νηθνλνκηθφ  έηνο 2020 

3. Ζ αξηζ. Πξ. 75517/β2/10-05-20108 (ΑΓΑ : 6ΒΥΠ4653Π-6ΦΒ) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα 

ηελ έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 717.552,80€  (358.776,40€ γηα ην 

έηνο 2019 θαη 358,776,40€ γηα ην έηνο 2020) ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 1611. 

απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο “Πξνεγθξίζεηο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2019 θαη 2020 αληίζηνηρα”. 

4. Σελ αξηζ. 339/32/13-09-2018 απφθαζε πγθιήηνπ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΑΓΑ:             

ΧΚ0Β469143-0ΖΝ) κε Θέκα: «Ζγκριςθ δαπάνθσ για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κζρμανςθσ 
και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ του ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ ζρρεσ, ςτο Κιλκίσ και ςτθν Κατερίνθ 
για τα ζτθ 2019 και 2020, (περίοδοσ 1-1-2019 ζωσ 31-12-2020). 

Σθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία του Ανοικτοφ Δθμόςιου Διεκνι Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 02/11/2018 θαη ψξα 14:00 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr   

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 03/ 

10/2018 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (TED).  

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. :  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε πζηεκηθφ Αξηζκφ 65026. 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :  

ε ηξείο ηνπηθέο εθεκεξίδεο: « ΝΔΑ ΠΟΡΔΗΑ» Ν. εξξψλ, « ΠΡΧΗΝΖ» Κηιθίο θαη « 

ΟΛΤΜΠΗΟ ΒΖΜΑ» Καηεξίλεο. 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL):   www.teicm.gr  ζηελ δηαδξνκή: Σα λέα ηνπ Ηδξχκαηνο Πξφζθαηεο 

αλαθνηλψζεηο Πξνθεξχμεηο,  

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/2007, ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη ηνπ Ν. 4412/16 άξζξν 379. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) Σεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο  

β) Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε κε αξ. ………. Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

2. ε παξνχζα Γηαθήξπμε (ΑΓΑΜ ……...) κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο απηήο  

3. ην  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]  

4. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 

ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

5. ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο   

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ),  ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν ζε επηά 

(7) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 

αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

– δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα 

ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 

εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 

αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.] 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
 Όια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην άξζξν 

81 ηνπ 4412/2016.
 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν.
 
 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ 

θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ 

ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε 

έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε 

εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ 
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ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ππφδεηγκαηα  Παξάξηεκα ΗV, V ηεο 

παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 

δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  Ζ 

επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν 

δηαγσληζκφο, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ.  

 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ/ησλ πξνζθεξφκελνπ/σλ 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ εθηφο ΦΠΑ. 

πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ έληεθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα ηξηψλ επξψ θαη ζαξάληα 

ηξηψλ ιεπηψλ (11.573,43€). 
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Α/Α Σκήκα  
 Πξνππνινγηζκφο ρσξίο 

Φ.Π.Α.   
Ποςό εγγυθτικισ  

1. Diesel ζέξκαλζεο έξξεο                           398.790,32                    7.975,81    

2. Diesel θίλεζεο έξξεο                                    832,90                          16,66    

3. 

Aκφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ 

έξξεο 

                               
2.467,73                          49,35    

4. Diesel ζέξκαλζεο  Κηιθίο                            160.806,46                    3.216,13    

5. Diesel ζέξκαλζεο  Καηεξίλεο                              15.774,20                        315,48    

ΤΝΟΛΟ                             578.671,61                  11.573,43    

 

ρεηηθφ ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζην ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

 ε πεξίπησζε πξνζθνξάο γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα Σκήκαηα, ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο, κπνξεί λα θαιχπηεηαη είηε κε κία ζπλνιηθή, είηε κε 

μερσξηζηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα θάζε Σκήκα. 

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 09/12/2019, άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
 
 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά 

ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ  αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 
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α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 

δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ 

θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 

2.2.3.3. 

Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ 

νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο.  

 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
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αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο 

είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο 

2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 

2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο  

2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)  θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 

επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ 

ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο 
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απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 

ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

2.2.3.8. Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

[Κξηηήξηα Δπηινγήο]
 
 

2.2.4 Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε 

άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ 

πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη 

λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη 

ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ 

ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

2.2.5   Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

Μέζν “εηδηθφ” εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017 ίζν ή κεγαιχηεξν κε ην 

1/3 ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ/ησλ είδνπο/ψλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη 

πξνζθνξά 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δειψλνπλ: 

Σηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή ηηκνιφγηα πψιεζεο ή απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο 

πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2015, 2016 θαη 2017, απφ ηηο νπνίεο ζα 

πξνθχπηεη παξαδνηέα πνζφηεηα ίζε ή κεγαιχηεξε κε ην 1/3 ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ/ησλ 

είδνπο/ψλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη αλσηέξσ απαηηήζεηο 

2.2.5 θαη 2.2.6 κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
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θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, 

απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, 

εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε 

κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 

θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα VII, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 1  

ε πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξά γηα πεξηζζφηεξά ηνπ ελφο Σκήκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ 

απαηηείηαη ε θαηάζεζε δηαθνξεηηθνχ ΔΔΔ γηα θάζε ηκήκα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.5 θαη 2.2.6. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 

πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 





Καταχωριςτζο ςτο ΚΗΜΔΗ 

 

ελίδα 25 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.7. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο 

θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.7). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο 

εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 

εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ).  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή 

ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Δπίζεο ππνβάιιεηαη  ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα 

αθνξά Οξγαληζκνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εηζθνξέο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 

πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 

πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ 

έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε 

θνξά ηζρχνπλ. . Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  
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Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή 

φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - 

κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη 

ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο,  

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ, εθφζνλ ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο 

πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί 

ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο]: 

Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο 

έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, θαζψο θαη αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε 

κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην 

ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο 

ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε 

κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 

νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 

30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα 

ηεο  δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο 

νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, 

δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε 

θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα 

θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή 

πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε 
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θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη 

γλσζηνί. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα  

απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) 

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 

3414/2005» θαη 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ 

έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 

ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν 

θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ 

Ακπληηθνχ Τιηθνχ 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο λα 

πξνθχπηεη Μέζνο “εηδηθφο” εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017 ίζνο ή 

κεγαιχηεξνο κε ην 1/3 ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ/ησλ είδνπο/ψλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά. 

 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα 

κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή ηηκνιφγηα πψιεζεο ή απνδείμεηο 

ιηαληθήο πψιεζεο πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2015, 2016 θαη 2017, απφ 

ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηεη παξαδνηέα πνζφηεηα ίζε ή κεγαιχηεξε κε ην 1/3 ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο ηνπ/ησλ είδνπο/ψλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά 

 Β.5. Καζψο δελ απαηηείηαη ε ζπκκφξθσζε κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ζα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθά έγγξαθα. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 
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κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 

ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο 

εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 

πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ 

ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 

ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή 

ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 

θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 

θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

ηνπο.  

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά: 

Α)  βάζεη ηηκήο, ιακβάλνληαο ππφςελ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ  παξερφκελεο έθπησζεο(%) ζηε 

λφκηκα δηακνξθνχκελε, θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα ηεο 

παξάδνζεο ηνπ, ε  νπνία πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν ηηκψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  θαηά ηελ  εκέξα παξάδνζεο απηνχ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η θαη ΗΗ ηεο 

Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά ηκήκα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο 
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Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 [Ζιεθηξνληθή Γηαδηθαζία] 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο   www.promitheus.gov.gr  ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, (άξζξν 2.1.4.) ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, 

ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 

θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» . 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν 

πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 

910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ 

Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.  

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα 

ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα 

θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf] . Δθόζνλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί όξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά).  

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή 

ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο 

ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. 

Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα 

πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε 

απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille).Γελ 

πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη 

θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε 

εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:  

α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ηκήκαηα γηα ηα 

νπνία ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά  

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα  

2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

γ) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ  ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή 

αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr  ηνπ ΔΖΓΖ 

θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα VII).  

http://www.promitheus.gov.gr/
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εκεηψλεηαη φηη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/ 

files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αλαξηψληαη νδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ 

ΔΔΔ θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ. 

Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή θαη βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππεξεζία eΔΔΔ είλαη κία ειεθηξνληθή αίηεζε πνπ δηεπθνιχλεη ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ εληχπνπ EEE. Δπνκέλσο δελ απνζεθεχεη δεδνκέλα. Σν eΔΔΔ, 

σο έληππν XML ή PDF, πξέπεη πάληα λα απνζεθεχεηαη ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή. 

ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ έρεη αλαξηεζεί ην ΔΔΔ γηα ζπκπιήξσζε κε ηηο 

αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ζε κνξθή XML. Δπίζεο, έρεη αλαξηεζεί θαη 

ζε κνξθή PDF γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ΔΔΔ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ππνβάιινπλ, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ζε κνξθή PDF, καδί 

κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Δπίζεο, ππνβάιιεηαη θαη ην αληίζηνηρν αξρείν XML. 

Δηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Δληχπνπ χκβαζεο 

(ESPD) ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη: 

 Να εηζέιζεη ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ θαη λα «θαηεβάζεη» ηελ αλαξηεκέλε εθεί (ζε 

κνξθή xml) θφξκα. 

 Να ηειεθνξηψζεη ην xml αξρείν ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd, επηιέγνληαο ηε γιψζζα (πρ ειιεληθά), ζηε ζπλέρεηα ηελ ηδηφηεηα 

«Οηθνλνκηθφο Φνξέαο» θαη κεηά «Δηζαγσγή» θαη λα ηειεθνξηψζεη ην xml αξρείν θαη 

ηέινο λα δειψζεη ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ (πρ «Διιάδα»). 

 Να ζπκπιεξψζεη ηα ζρεηηθά πεδία πνπ εκθαλίδνληαη ζηε θφξκα. 

 Να επηιέμεη «εμαγσγή» πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεχζεη ην αξρείν XML ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ηνπ. 

 Δπίζεο, λα επηιέμεη «εθηχπσζε» ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ ζπκπιεξσκέλε θφξκα ζε 

κνξθή pdf, γηα λα κπνξέζεη λα ην ππνγξάςεη ςεθηαθά. 

 Σα αξρεία XML θαη PDF (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν) πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ππνβιεζνχλ 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε 

δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο 

θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα 

θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ   

Παξαξηήκαηνο II ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην 

αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα 
.
  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/%20files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/%20files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/%20files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Η Οικονομικι Προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
όπωσ ορίηεται κατωτζρω :  

Α. Σηκέο 

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ] 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ ηηκή ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, βάζεη ηεο/ησλ θαησηέξσ ηηκήο/ψλ αλαθνξάο  δει. ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (%) παξερφκελεο έθπησζεο ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε, θάζε θνξά κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα ηεο παξάδνζήο ηνπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην 

εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν ηηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ. Γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ  θαπζίκσλ. θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα VI «Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί 

 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο (επί ηνηο %) επί ηεο ελδεηθηηθήο 

ηηκήο κνλάδνο θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνθχπηεη ε έθπησζε επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

αμίαο θάζε Σκήκαηνο. 

 

Μεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο αλά Σκήκα ή γηα 

φια ηα Σκήκαηα. 

 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ, γηα ην θάζε Σκήκα. 

Ο πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή 

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, φπσο απηή ζα απνηππσζεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλε, θαζψο επίζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 

IV ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζε κνξθή pdf, επίζεο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Δθφζνλ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ΔΖΓΖ δελ κπνξεί λα 

απνηππσζεί πνζνζηφ έθπησζεο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ 

σο άλσ ειεθηξνληθή θφξκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ 

ηηκή, κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Παξάδεηγκα: 

Δλδεηθηηθή ηηκή αλαθνξάο γηα φια ηα είδε: 0,989 € κε Φ.Π.Α. => 0,80 € ρσξίο Φ.Π.Α. 

Έζησ φηη ν ζπκκεηέρσλ ζέιεη λα πξνζθέξεη έθπησζε 3% επί ηεο ηηκήο αλαθνξάο ρσξίο ΦΠΑ. 

ηελ εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή 

πξνζθνξάο: 

0,776 €, ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξάμε: 0,80 – (0,80 x 0,03) = 0,80 – 0,024 = 0,776 € 

Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζα αθαηξείηαη απφ ηελ κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ 

εηδψλ 
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ζχκθσλα κε ην δειηίν κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο θαπζίκσλ ησλ ζχκθσλα κε ην δειηίν 

κέζεο ηηκήο πψιεζεο θαπζίκσλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη 

ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ . 

Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο είλαη ζηαζεξφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη 

δελ αλαπξνζαξκφδεηαη. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 

ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  

α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, 

 β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

 γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ  

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

δψδεθα  (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 

πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 

(Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
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ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 

3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο αλά ηκήκα δηαγσληζκνχ..  

Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. 

γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε 

απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα 

ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ     

….. /  ……/……….  θαη ψξα 10.00 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ 

ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 

πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ 

γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα 

αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 

ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία 

λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή 

Πξνζθνξά» επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο 
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αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΗΔΗ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ 

ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ . 

δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη 

απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 

πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.   

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» 
και «Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  

πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα  (10) 

εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα 

πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.8.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 

δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.4 -2.2.8  απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή  ππνγξαθή.  
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Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο 

ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε  

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 

ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ 

δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο 

είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο 

εθπηψηνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 
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πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ 

ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 5 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 

ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

 3.4 Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ - Προςωρινι Δικαςτικι Προςταςία 

 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 

θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο 

θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά 

πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά 

πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε 

κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε 
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πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 

ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο 

πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 

νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 

4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν 

ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην 

άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ 

θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε 

πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή 

απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 

4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 

4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα 

ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην 

ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα III ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 

πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ.  

Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη 

κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 

επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ 

κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 

ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν 

ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία 

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 

αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  

ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 

δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 

δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 

6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ λ. 4412/
 
 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί 

απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Ζ θαηαβνιή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη  ηκεκαηηθά κεηά  ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ.  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ  πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ (ζε εχινγν ρξφλν) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 

δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν  θαη ηελ πιεξσκή. 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε. 

5.1.2.  Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε 

θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

δ) Έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζεο (αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο). 

 Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 

θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 1% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή 

δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ 

ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην 

νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ 

θπξψζεηο: 
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α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 

αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε 

κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν 

απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ 

θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον 
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 

ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ 

εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη 

παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 

πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ 

ππεξεκεξίαο. [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε 

πξνθαηαβνιήο]. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ 

ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο 

δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο 

ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 
6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν 
περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά - πγξά θαχζηκα, απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ζα εηδνπνηείηαη 

ν πξνκεζεπηήο 48 ψξεο πξηλ. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη θαζίζηαηαη αδχλαηνο ν επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πνζνηήησλ θαπζίκσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο. Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο θαηά είδνο 

κπνξεί ηειηθά λα δηαθνξνπνηεζνχλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή ηνπ είδνπο 

θαη ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηζζείζα αμία, πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί. 

Ζ αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο Γειηίν Υεκηθήο Δμέηαζεο απφ ην 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν Πξνκεζεπηήο ζα παξαιείςεη λα παξαδψζεη θαχζηκα 

πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα πξνκεζεπηεί απηά απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, 

νπφηε θαη ε ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά, κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαη απηήο ηνπ ειεχζεξνπ 

εκπνξίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε γηα ηελ αηηία απηή, ζα βαξχλνπλ 

ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ. Απηφ ζα γίλεη κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

Τπεξεζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνηείλεη ε Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηνλ ίδην ιφγν. 

Οη παξαδφζεηο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά ζηα ππεξεζηαθά νρήκαηα, 

απεπζείαο απφ ηηο βελδηλαληιίεο ζηα θαηά ηφπνπο πξαηήξηα, είηε ηνπ πξνκεζεπηή, είηε ησλ 

ηπρφλ ζπλεξγαηψλ ηνπ εληφο ηεο πεξηνρήο φπνπ εδξεχνπλ νη Τπεξεζίεο, ζε εκέξεο θαη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο απηψλ. 

Οη παξαδφζεηο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ζα γίλνληαη κε βπηηνθφξν ηνπ Πξνκεζεπηή, 

ζηηο  δεμακελέο ηεο εθάζηνηε Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, ελψ ζα ιακβάλεηαη θάζε 

κέξηκλα, έηζη  ψζηε ε εθθφξησζε ησλ βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ λα γίλεηαη ακέζσο θαη ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο ζηηο 

δεμακελέο ησλ Τπεξεζηψλ, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ρσξίο θακία 

απνιχησο επηβάξπλζε ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηε 

παξαπάλσ παξάγξαθν, ζα γίλεηαη κε επζχλε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηηο 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο δεηγκαηνιεςία θαπζίκσλ. ε πεξίπησζε παξαιαβήο είδνπο πνηνηηθά 

θαηψηεξνπ, πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην 

Ν.4412/2016, θαη ην άξζξν ηεο παξνχζαο θπξψζεηο. 

Ζ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο κε FAX επί απνδείμεη ή κε e-mail  επί απνδείμεη θαη ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηελ παξαγγειία. 

Σα θαχζηκα γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ (πεηξειαίνπ γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαζψο 

θαη ε βελδίλε ακφιπβδε) θαζεκεξηλά ζηηο θαηά ηφπνπο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, 

ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο  ηεο  επηρείξεζήο ηνπ. 
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To ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ εληφο δχν εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία απφ ηνλ 

επηβιέπνληα ηεο ζχκβαζεο ζηα θηίξηα ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη αλάινγα κε 

ηηο δπλαηφηεηεο απηψλ ζε κέζα κεηαθνξάο θαη απνζεθεχζεσο, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο 

ηνπ πξνκεζεπηή φπσο ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, θαη θξηζεί φηη εμππεξεηεί ηελ 

ηαρχηεξε δηαλνκή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ή θαθνί 

φξνη ζπληήξεζεο. 

Ο αλάδνρνο ζα εθδίδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν παξαζηαηηθά, ήηνη δειηία απνζηνιήο θαη 

κεληαία ηηκνιφγηα πψιεζεο  ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθέο 

κεληαίεο θαηαζηάζεηο.  

Δπίζεο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ηηκνινγίσλ ηεο πξνκήζεηαο ε πξνζθφκηζεο ηηκψλ 

ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηνπ λνκνχ φπνπ βξίζθεηαη ε 

έδξα ην αλαδφρνπ, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηνχ (πεηξέιαην ζέξκαλζεο). 

 

εκείσζε: 

Με θάζε παξάδνζε θαπζίκσλ, ζα εθδίδνληαη  ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά κε ηηο ηηκέο ζχκθσλα 

κε ηελ ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

ε θακία πεξίπησζε δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ηηκνιφγηα – δειηία απνζηνιήο είδε απφ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο. 

Γηα ηηο παξαδφζεηο ζα ελεκεξψλεηαη ε εθάζηνηε αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηξηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή, ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, 

ε ζπλέπεηα ηνπ Πξνκεζεπηή σο πξνο ηνλ ρξφλν, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ πνπ 

παξαδίδεη. 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε πξσηφθνιιν πνπ ζα ζπληάζζεηαη κφιηο 

ηειεηψζεη ε θαηά πεξίπησζε παξαιαβή ησλ εηδψλ. 

ην πξσηφθνιιν ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

• Σν είδνο θαη ε πνζφηεηα 

• Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο πνηφηεηαο, θαηεγνξία, ηφπνο πξνειεχζεσο θαζψο θαη θάζε άιιν 

δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ πξνκεζεπφκελνπ πξντφληνο. 

Ζ παξάδνζε ζα είλαη άκεζε, ζε πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο πνπ ζα νξίζεη ε αληίζηνηρε ππεξεζία.  

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηξνθνδνηεί κε θαχζηκα ηα νρήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο  ηα 

αββαηνθχξηαθα θαη ηηο Αξγίεο γηα θάιπςε  εθηάθησλ  αλαγθψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξηφδνπο απεξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνθνδνζία 

θαπζίκσλ (βπηηνθφξσλ, πξαηεξηνχρσλ) λα θαιχπηεη ηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ ηνπ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα. 

ε θάζε πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο 

νπνηνδήπνηε πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ, ε νπνία 

ζα γίλεηαη εληφο ησλ ρψξσλ ησλ ηκεκάησλ , κε πιήξε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ρσξίο θακία 

επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ν πξνκεζεπηήο αξλείηαη, παξαιείςεη ή 

θαζπζηεξήζεη λα εθνδηάζεη ηα ηκήκαηα κε ηα αλαγθαία είδε θαπζίκσλ, νη Τπεξεζίεο νθείινπλ 
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λα ελεκεξψλνπλ άκεζα εγγξάθσο ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ – Σκήκα ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ψζηε απηή λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο. 

Σα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν έρνπλ ηζρχ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αλππαηηίνπ 

αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή, ζηηο νπνίεο ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη νη απεξγίεο, φπσο θαη θάζε 

πεξηζηαηηθφ πνπ εθθεχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 

4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε 

ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, 

ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 

απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο 

ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

6.2  Παραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.  

Μαθξνζθνπηθόο έιεγρνο ή ρεκηθή εμέηαζε  

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεηπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε 

βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 

παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα 

ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα 

βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  

δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 

εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄ έθεζε ησλ νηθείσλ  αληηδεηγκάησλ,  κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  

κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν 

κέξε. 
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Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Η παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: 10 θμζρεσ από τθν παραλαβι του 
κατά μινα εκδιδομζνου τιμολογίου. 

 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει υπόψθ του τυχόν παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ επί τθσ 
προμικειασ των καυςίμων. Κάκε ελάττωμα ι παράλειψθ που γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον 
Ανάδοχο πρζπει να επανορκϊνεται από αυτόν, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν 
υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από 
τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ 
που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα 
ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται 
πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, 
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Η επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δπλαηφ λα δεηήζεη λα δεη δείγκαηα ζε ηφπν θαη 

ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ απηήλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε 

(αλαξηεζείζα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr ). Όπνηε ε επηηξνπή ην 

θξίλεη ζθφπηκν, ζα κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε δείγκαηνο απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ Γ.Υ.Κ. ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εξγαζηήξηνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

φπσο απηφο νξηνζεηείηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνο 

πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηε κνξθή ηνπ ειέγρνπ. Αλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα αλσηέξσ, νη 

εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ 

αλσηέξσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηεο 

θαη‟  έθεζελ εμέηαζεο. (άξζξν 214 παξ 13 ηνπ Ν.4412/16). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σν θφζηνο γηα φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. (άξζξν 214 παξ 14 ηνπ Ν.4412/16). 

Ζ κε πξνζθφκηζε δείγκαηνο δελ είλαη ιφγνο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 

 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Ο Υξφλνο εθθίλεζεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο είλαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ππνινγίδεηαη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ησλ αγαζψλ. ε πεξηπηψζεηο ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ, ε ηηκή  αλαπξνζαξκφδεηαη 

γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ, ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη λα παξαδνζνχλ 

κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δψδεθα (12) κελψλ. 

Μπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φξνο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, 

θαη ζα θαζνξίδεηαη ν ηχπνο, ν ηξφπνο θαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Ν.4412/16.  

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή. Πξνθαηαβνιή πνπ ρνξεγήζεθε αθαηξείηαη απφ ηελ 

πξνο αλαπξνζαξκνγή  ζπκβαηηθή  αμία. 

 

6.6 Δηδηθέο ππνρξεψζεηο πξνκεζεπηή 

Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ Τπεξεζηψλ θαη λα παξέρεη ζηηο Τπεξεζίεο νπνηεζδήπνηε 

αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Πξνκεζεπηήο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή 

αληηπξνζψπσλ ή πξνζηηζέλησλ  απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο  νπνηνπδήπνηε, πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη 

γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ή θαη θάζε 

ηξίην, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηηο Τπεξεζίεο, ην ρψξν ππνδνρήο ησλ 

θαπζίκσλ θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, γηα ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη 

ηα θαχζηκα. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο 

πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ, πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα είλαη αξίζηεο 

πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

θαη ησλ επηζήκσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, φηη είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π.  θαη φηη 

είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδνπλ νη Τπεξεζίεο. 

Δπηπιένλ, φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα πιεξνχλ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί εκπνξίαο, 

αζθάιεηαο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη ηππνπνίεζεο θαπζίκσλ – πεηξειαηνεηδψλ. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θαπζίκνπ πνπ 

πξνζθέξεη, δειαδή πξέπεη λα δειψλεη ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν γίλεηαη ε δηχιηζε θαη 

επεμεξγαζία ηνπ θαπζίκνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ 

δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. 

ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, κπνξεί 

λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ θαπζίκσλ θαη απνζηνιήο 

ζηηο Τπεξεζίεο ησλ λέσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ επήιζε θζνξά ζε εγθαηαζηάζεηο, 

είηε ζηα νρήκαηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα 

αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε απφ ην αθαηάιιειν 

πξντφλ. 

Δπηπιένλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο κπνξεί λα 

ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε γηα ηε βιάβε πνπ 

πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο 

λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. Δπηπιένλ, νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα 

κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηπρφλ δεκηά ή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ ζηελ πεξηνρή θαη 

γηα ην δηάζηεκα φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν εθνδηαζκφο ηνπ θαπζίκνπ. 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο φια 

ηα εμνπζηνδνηεκέλα, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε 

θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ 

ζε απηνχο θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή ηνπ Πξνκεζεπηή. 

Ο Αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

ζε πεξίπησζε θαηαξγήζεσο Τπεξεζηψλ ή ππαγσγή ηνπο ζε άιιν θνξέα , ή αλ γηα νπνηαδήπνηε 

άιιν ιφγν εθιείςεη νιηθψο ή κεξηθψο ε αλάγθε πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ πνπ αθνξά ε 

παξνχζα Γηαθήξπμε, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο Τπεξεζίεο δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δπηπιένλ, ν 

Πξνκεζεπηήο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ηνπ ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Ρεηά ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή φηη - ζε θάζε 

πεξίπησζε – ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη πιήξσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ιφγσ ππαίηηαο θαη απνδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε πξνθιεζείζα 

δεκία ή παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζεο 

έξγνπ. 

6.7 Δθρσξήζεηο - κεηαβηβάζεηο 

Ο Πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή λα εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο, 

ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Καη‟ εμαίξεζε ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο 

φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή γηα κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε, 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο 

πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ν Πξνκεζεπηήο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηκήκα ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ήδε 

εθηειεζζεί ή ην ηκήκα πνπ δελ  εθρσξήζεθε. 

6.8 Γηθαηψκαηα αλαδφρνπ - Γσζηδηθία 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ 

αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 

θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
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Ζ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ζα γίλεηαη απφ 

ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Ησαλλίλσλ. Δθαξκνζηέν Γίθαην νξίδεηαη απνθιεηζηηθά ην Διιεληθφ 

Γίθαην.  

Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα 

ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ. 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ηζρχνπλ θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, 

νη εθάζηνηε δηεπθξηληζηηθέο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο 

νδεγίεο ηεο  Δπξσπατθήο   Έλσζεο .  

Ο Αληηπξχηαλεο 

Οηθνλνκηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

ηνπ Σ.Δ.Η.  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΧΫΙΑΓΗ 
Καζεγεηήο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΜΔΡΟ Α  
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ  

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ  

Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο 

 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε-ππνδνκέο  

Πφιε Καηεξίλε κία δηπιή δεμακελή ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 8.000 lit. 

Πφιε Κηιθίο κία δηπιή δεμακελή ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 8.000 lit. 

Πφιε έξξεο  δεθαεπηά δεμακελέο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 140.000 lit.  

Έλα απηνθίλεην επηβαηηθφ 1800cc κε θαχζηκν βελδίλε ακφιπβδε 

Έλα απηνθίλεην θνξηεγφ 2500 cc κε θαχζηκν diesel  

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζέξκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζηηο πφιεο  

1. έξξεο  

2. Κηιθίο 

3. Καηεξίλε θαη  

4. Καχζηκα θίλεζεο ζηελ πφιε έξξεο 

Καη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ θίλεζε ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ. 

ηνηρεία σξηκφηεηαο ηεο χκβαζεο  
Σν αξηζ. 1314/15-03-2018 (ΑΓΑΜ:18REQ002809240 2018-03-15) πξσηνγελή αηηήκαηα, 

Σν αξηζ. Θέκα .. 13/09/2018  «Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ 

ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο, ζην Κηιθίο 

θαη ζηελ Καηεξίλε γηα ηα έηε 2019 θαη 2020, (πεξίνδνο 1-1-2019 έσο 31-12-2020». 

 

Ζ  κε αξηζ. α/α ……../…./00000/09/2018 απφθαζε δέζκεπζεο ηεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

1611.01 

 

Σεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο/ππνδηαίξεζεο ή κε ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα  

Ο έγθαηξνο αλεθνδηαζκφο, πγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ηξηψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο 

Πφιεηο Καηεξίλε – Κηιθίο –έξξεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ζηηο έξξεο, ζην Κηιθίο θαη ζηελ Καηεξίλε.  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο , ην Κηιθίο, θαη ηελ Καηεξίλε, γηα ηα έηε 2019 & 2020. 

Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ηκήκα αληηθεηκέλνπ 

Απφ 01/01/2019 έσο 31/12/2020  
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Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο - Απφ 01/01/2019 έσο 31/12/2020  

Παξάδνζε φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ παξ. 6.1 αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ θάζε 

πφιεο. 

Σφπνο πινπνίεζεο/παξάδνζεο   

Γηα ηελ πφιε έξξεο  ζην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο ΣΚ 62124 έξξεο) 

Γηα ηελ πφιε Καηεξίλε ζην ηκήκα Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (Καλεινπνχινπ 2, ΣΚ 60100 Καηεξίλε) 

Γηα ηελ πφιε Κηιθίο ζην ηκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (3 ρηι. Κηιθίο - Μεηαιιηθνχ ΣΚ 61100 Κηιθίο) 

Παξαδνηέα - Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο  

Όπσο αλαγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.  

ΜΔΡΟ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ 

δαπάλε γηα ηε ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηελ κε ΚΑΔ 1611.01(ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ) ηνπ Φνξέα. 

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ  : 578.671,61€ 

Δθηηκψκελε αμία θάζε ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ :  

1. Diesel ζέξκαλζεο  έξξεο                    494.500,00€          

2. Diesel θίλεζεο έξξεο                             1.032,80€ 

3. Aκφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ έξξεο  3.059,99€ 

4. Diesel ζέξκαλζεο  Κηιθίο                    199.400,01€ 

5. Diesel ζέξκαλζεο  Καηεξίλεο                19.560,01€ 

Με ηηο ηηκέο  αλαθνξάο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία Φ.Π.Α. 24%,  

Κξαηήζεηο - δηθαηψκαηα ηξίησλ - επηβαξχλζεηο φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ παξ. 5.1. 

  

Πεξηγξαθή είδνπο  ΦΟΡΔΑ Δλδεηθηηθή πνζφηεηα 

ζε lit  

Diesel ζέξκαλζεο (CPV09135100-5) 

ΣΔΗ ΚΜ. 

(ΔΡΡΔ) 500.000,00   

Diesel θίλεζεο  (CPV09134200-9) 

ΣΔΗ ΚΜ. 

(ΔΡΡΔ) 800,00   

Aκφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ (CPV09132100-

4) 

ΣΔΗ ΚΜ. 

(ΔΡΡΔ) 2.000,00   

Diesel ζέξκαλζεο  Κηιθίο (CPV09135100-5) 

ΣΔΗ ΚΜ. 

(ΚΗΛΚΗ) 200.000,00   

Diesel ζέξκαλζεο  Καηεξίλεο (CPV09135100-5) 

ΣΔΗ ΚΜ. 

(ΚΑΣΔΡΗΝΖ) 20.000,00   

    722.800,00   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  

 

Σα απαηηνχκελα πξνο πξνκήζεηα είδε αλά πφιε έρνπλ σο εμήο: 

 

1.Diesel ζέξκαλζεο  έξξεο  (CPV09135100-5),                    494.500,00€          

2.Diesel θίλεζεο έξξεο        (CPV09134200-9)                        1.032,80€ 

3.Aκφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ έξξεο (CPV09132100-4)   3.059,99€ 

4.Diesel ζέξκαλζεο  Κηιθίο                 ( CPV09135100-5)    199.400,01€ 

5.Diesel ζέξκαλζεο  Καηεξίλεο   (CPV09135100-5)                19.560,01€ 

 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε Πξνκήζεηα «Τγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη 

θίλεζεο  γηα ηηο αλάγθεο   ηνπ   Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο ην Κηιθίο θαη ηελ 

Καηεξίλε, γηα ηα έηε 2019 & 2020» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη 

ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Σα δεηνχκελα θαχζηκα είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Diesel ζέξκαλζεο            

2. Diesel θίλεζεο  

3 Aκφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ  

 

Γεληθά, ηα θαχζηκα θίλεζεο θαη ην πξαηήξην ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο 

ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο θαζψο θαη κε θάζε άιιε ηζρχνπζα λνκνζεζία:  

1. Κ.Τ.Α. 316/2010/12 (Φ.Δ.Κ. 501 Β/29-2-2012): «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, 

ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 

94/2012/12 (ΦΔΚ 1507 Β/4-5-2012 Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 2075 Β/4-7-12).  

2. Κ.Τ.Α. 21523/763/Δ-103/12 (ΦΔΚ 1439 Β/2-5-2012):«Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο 

ησλ αηκψλ βελδίλεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  νδεγίαο 2009/126/ΔΚ «ζρεηηθά 

κε ηε θάζε ΗΗ ηεο αλάθηεζεο αηκψλ βελδίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλεθνδηαζκνχ 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε πξαηήξηα θαπζίκσλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009». (Αθνξά κφλν ηελ 

πξνκήζεηα θαπζίκσλ ιηαληθήο πψιεζεο απφ ηδηφθηεηα πξαηήξηα). 

Δηδηθφηεξα, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη αλά είδνο θαπζίκνπ είλαη νη 

εμήο:  

Α) ε φ,ηη αθνξά ην πεηξέιαην θίλεζεο (Diesel), ηφζν ην θαχζηκν φζν θαη ηα πξαηήξηα ησλ 

αλαδφρσλ, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΔΚ 1490 

Β/9-10-2006): «Καχζηκα απηνθηλήησλ -Πεηξέιαην θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη Μέζνδνη 

Γνθηκψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 460/2009/10 (ΦΔΚ 67 Β/28-1-2010), φπσο 

απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ' αξηζκ. 117/2014/15 (ΦΔΚ 921 Β/21-05-2015).  

Β) ε φ,ηη αθνξά ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ηφζν ην θαχζηκν φζν θαη ηα κέζα δηαλνκήο  ησλ 

αλαδφρσλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε:  

i) Σελ Κ.Τ.Α. 467/2002/03 (ΦΔΚ 1531 Β‟/16-10-03): «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ 

ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο»  

ii) Σελ Κ.Τ.Α. 468/2002/03 (ΦΔΚ 1273 Β ́/5-9-03 – Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ-1630 Β/03): 

«Γηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνχ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο».  

iii) Σελ Κ.Τ.Α. 96/2014/14 (ΦΔΚ 2136 Β/05-08-2014): Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2012/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
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πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2012 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/32/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ πινίσλ ζε ζείν».  

iv) Σελ K.Y.A. Α8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-12): «Υνξήγεζε αδεηψλ 

θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο 

Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α , β θαη γ ηνπ λ . 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α )́ 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» (Αθνξά κφλν ηηο κεηαθνξέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ΗΥ βπηηνθφξα) 

Γ) ε φ,ηη αθνξά ηελ ακφιπβδε βελδίλε, ηφζν ην θαχζηκν φζν θαη ηα πξαηήξηα ησλ αλαδφρσλ 

ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο πξνο ηελ Α.Υ.. 510/2004/07 (ΦΔΚ 872Β/4-6-2007): 

«Καχζηκα Απηνθηλήησλ - Ακφιπβδε Βελδίλε - Απαηηήζεηο θαη Μέζνδνη Γνθηκψλ» 

Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαπζίκσλ: 

Καηά ηελ παξάδνζε ζα εθαξκφδνληαη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή νη δηαηάμεηο ηεο 

Αξηζ. Α2/718/14 Απφθαζεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΦΔΚ 2090/Β/31-

07-2014) «Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.)».  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII – ΕΕΕ 
 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ, ήηνη ηεο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθφξκαο πνπ δηαζέηεη ε ΔΔ (βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016), ην πξφηππν ΔΔΔ πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη: α] ζηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη 

ή, κε βάζε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, θαζψο θαη β) ζηα  θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηα σο άλσ έγγξαθα. Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ 

είηε ελζσκαηψλεηαη ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, είηε, σο αξρείν PDF, ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν, αλαξηάηαη μερσξηζηά σο αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Tν αξρείν XML 

αλαξηάηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο eΔΔΔ ηεο ΔΔ ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπφδεηγκα ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………… 

Καηάζηεκα ………………………… 

(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο Σ.Κ. FAX)                                                   Ζκεξνκελία 

έθδνζεο………….. 

ΔΤΡΧ ……………………... 

 

Πξνο : 

 

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

Γ/λζε   Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ,  

Σκήκα Μηζζνδνζίαο, 

Απνδεκηψζεσλ Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο  

ΣΔΡΜΑ ΜΑΓΝΖΗΑ ΔΡΡΔ  

ΣΚ 62124 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ‟ ΑΡΗΘ …………… γηα ΔΤΡΧ……………. 

 

 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο  ηεο  δηδήζεσο κέρξη ηνπ  πνζνχ 

ησλ ΔΤΡΧ …..................... (θαη νινγξάθσο) …………………………………………………. 

ππέξ ηνπ/ηεο ……………………………………….. (ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο θαη θαηά 

πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ ππνζεκείσζε) γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην δηελεξγνχκελν 

δηαγσληζκφ ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηίηιν 

Πξνκήζεηαο:  «Τγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο , ην Κηιθίο, θαη ηελ Καηεξίλε, γηα ηα έηε 2019 & 

2020» γηα ην/α ηκήκα/ηα κε α/α …………….. (ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 

ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ο ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ)  ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. ………./2018 

Γηαθήξπμή ζαο. 

 Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

 Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 

θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξχλεη. 

 Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………. 

 Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ: ……….……... νδφο .……. αξηζκφο … ΣΚ ……….. 

ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … ΣΚ ………..  

ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

1)   …….…….….... νδφο ............................. αξηζκφο ................. ΣΚ ……………… 
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2)   ...……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

3)   …………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. 

 

 Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο πξέπεη λα είλαη 30 κέξεο επηπιένλ ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο απφ ηελ επνκέλε ιήμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηεο πξνζθνξάο , 

φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε 

 

 

 

ΗΜΔΙΧΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ/ ΣΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΧΝ & 

ΓΑΝΔΙΧΝ / ΔΣΑΑ / ΣΜΔΓΔ 

 

Θα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη επηπιένλ θαη νη φξνη: 

 

Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή 

ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 

ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑV – Τπφδεηγκα ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………… 

Καηάζηεκα ………………………… 

(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο Σ.Κ. FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο…….. 

ΔΤΡΧ ……………………... 

 

Πξνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο: Γ/λζε   Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ, Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο  ΣΔΡΜΑ 

ΜΑΓΝΖΗΑ ΔΡΡΔ  

 

 

 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Τπ’ ΑΡΙΘ……………ΔΤΡΧ……………. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 

…......................(θαη νινγξάθσο) ......……………….. ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε 

ππνρξέσζή καο ππέξ ηεο εηαηξείαο …………………………………….... ηαρ. δ/λζε 

………………………………………… γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή θαη θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ 

ηεο …/……. χκβαζεο κε ηίηιν Πξνκήζεηαο:  «Τγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο , ην Κηιθίο, θαη ηελ 

Καηεξίλε, γηα ηα έηε 2019 & 2020 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (πγξώλ θαπζίκσλ)» γηα ηελ πφιε  κε α/α 

…………….. (ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ηεο ΠΟΛΖ ζηηο ΟΠΟΗΔ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ο 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ) ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

……………………………………………….. » ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ΄ αξηζ. …….. /…….. 

Γηαθήξπμή ζαο θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο 

……………………. ΔΤΡΧ απηήο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη ηηο απφ ηνπο φξνπο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο 

ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 

θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ ην νπνίν θαη καο βαξχλεη. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

ζε εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη  ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 





Καταχωριςτζο ςτο ΚΗΜΔΗ 

 

ελίδα 59 

ΗΜΔΙΧΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ/ ΣΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΧΝ & 

ΓΑΝΔΙΧΝ / ΔΣΑΑ / ΣΜΔΓΔ 

Θα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη επηπιένλ θαη νη φξνη: 

Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή 

ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 

ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ  Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε 

ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 

ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ: ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ………..  ζε 

πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ 

………..   

ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

1)…….….... νδφο ............................. αξηζκφο ................ ΣΚ ……………… 

2)……….…. νδφο ............................. αξηζκφο ................. ΣΚ ……………… 

3)………….. νδφο ............................. αξηζκφο ................. ΣΚ ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη   

εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο. 

 

  





Καταχωριςτζο ςτο ΚΗΜΔΗ 

 

ελίδα 60 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Τπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(μποπεί να επιζςναθθεί ζε απσείο pdf, ζε πεπίπηυζη πος δεν έσοςν αποηςπυθεί ζηο ζύνολό ηοςρ ζηιρ ειδικέρ 

ηλεκηπονικέρ θόπμερ ηος ζςζηήμαηορ οι απαιηήζειρ ηηρ διακήπςξηρ – τηθιακά ςπογεγπαμμένη) 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ                                          

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΣΔΡΜΑ ΜΑΓΝΖΗΑ 

621 24 ΔΡΡΔ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ,  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Πιεξνθνξίεο:  

Σει.:+30 2321049106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fax :+30 2321046556 

e-mail  : prom@teicm.gr 

Web site: http://www.teicm.gr 

Πξνκήζεηα «Τγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο  θαη 

θίλεζεο  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο ην Κηιθίο, θαη ηελ Καηεξίλε, 

γηα ηα έηε 2019 & 2020  

 

Πξνυπνινγηζκνχ: 717.552,80 επξψ (εθηηκψκελε αμία 

ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ  578.671,61 ΦΠΑ 24%) 

 

Αξ. Γηαθήξπμεο:  …./….-….. – 2018 

 

 

   

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΤΙΜΧΝ 

Σεο Δπηρείξεζεο ……………………………………………… κε ΑΦΜ …………………… 

Γ.Ο.Τ    ………………… 

Έδξα ……………………………………………………………… 

Οδφο ………………………………………. Αξηζκφο ……………………. 

Σειέθσλν …………………………………………………………………. 

Fax ……………………………………………………………… 

Ζ παξνχζα πξνζθνξά αθνξά ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Αξηζ. 

Γηαθήξπμεο: …………/2018) κε ηίηιν:   «Αλνηρηνχ Γεκφζηνπ Γηεζλή Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο ,  Τγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο , ην Κηιθίο, θαη ηελ Καηεξίλε, γηα ηα έηε 2019 & 2020 κε 

θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή» θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ : 
Α/Α ΣΜΗΜΑ 

 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

/lt ρσξίο ΦΠΑ (€) 

ΣΙΜΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ/lt 

ΥΧΡΙ ΦΠΑ(€) 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΚΠΣΧΗ 

1        

       

       

2       

3       

 

Η πξνζθνξά ηζρχεη γηα ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε  (365) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Ζ Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα έλα ηκήκα ή γηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ή θαη γηα φια ηα ηκήκαηα 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηζρχεη έσο/γηα ............................ 

                                                               Ζκεξνκελία              /      /   2018 

 

Ολνκαηεπψλπκν/ ππνγξαθή/ ζθξαγίδα ζηηο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

http://www.teicm.gr/
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ελίδα 61 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΧΝ 

ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΣΔΙ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΙ ΔΡΡΔ, ΣΟ ΚΙΛΚΙ, ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΔΡΙΝΗ, ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2019-2020 

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΣΔΡΜΑ ΜΑΓΝΖΗΑ 

621 24 ΔΡΡΔ 

έξξεο, …../……/2018 

Αξηζ. Πξση. : ……….. 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ,  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Πιεξνθνξίεο:  

Σει.:+30 2321049106 

Fax :+30 2321046556 

e-mail  : prom@teicm.gr 

Web site: http://www.teicm.gr  

 

ΤΜΒΑΗ ΑΡ.  ….…../ 2018 

Πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο  

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  .............................................................................. πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  ................................... γηα ηα έηε  2019 - 2012 

(Σν παξφλ ζρέδην κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζηα δεδνκέλα ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο). 

 

Υξφλνο θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο: …./…./201…. 

Σφπνο θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο: Σν γξαθείν ηνπ ηκήκαηνο Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο (αξ. 3 – αίζνπζα Γεκνπξαζηψλ) ηνπ Σ.Δ.Η Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

(έξξεο). 

πκβαιιφκελνη: 

1. Σν ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ εδξεχεη ζηηο έξξεο, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 

ηνλ θ. Μσυζηάδε Αλαζηάζην, Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

ηνπ Ηδξχκαηνο, βάζεη ηεο αξηζκ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) 

Απφθαζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ, Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: 

“Καζνξηζκφο ηνκέσλ επζχλεο – αξκνδηνηήησλ ησλ Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά 

αλαπιήξσζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ”, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ 4431/η.Β΄/15.12.2017), ΑΦΜ 090213745, ΓΟΤ εξξψλ θαη 

ηεο/ηνπ  ,  

2. ………………………………………………………………., επί ηεο νδνχ 

……………………………………, Σ.Κ. …………….., κε ΑΦΜ …………………….., 

ΓΟΤ ……………………………, ηει. ……………………….., θαμ ……………………….. 

θαη e-mail:……………………………………….  πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη γηα ζπληνκία 

"αλάδνρνσ" 

http://www.teicm.gr/




Καταχωριςτζο ςτο ΚΗΜΔΗ 

 

ελίδα 62 

Μεηά ηνλ Γηεζλή Αλνηθηφ Γεκφζην Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ ηεο αξηζκ. …. / 2018 Γηαθήξπμεο (αξηζκ. 

πξση. ………/….-….-201…., ΑΓΑΜ:………………………………………………..)  θαη ηελ αξηζκ. 

……/…../….-…..-201… (ζέκα ….) απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ηδξχκαηνο 

(ΑΓΑ:……………………………) πνπ θαηαθπξψλεη ηελ πξνκήζεηα,  Τγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη 

θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο , ην Κηιθίο, θαη ηελ Καηεξίλε, γηα 

ηα έηε 2019 & 2020  ηνπ Σκήκαηνο ……………..……………, ζην φλνκα ηνπ δεπηέξνπ απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο, απηφο αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο πνπ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα: 

 

 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο - Πξνδηαγξαθέο 

Με ηελ παξνχζα χκβαζε, ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. αλαζέηεη 

ζηνλ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη λα πξνκεζεχζεη θαχζηκα, ζηελ Πφιε 

................ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εηψλ 2019 - 2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

........................................... , (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

Ζ πξνκήζεηα θαπζίκσλ (ην είδνο θαπζίκνπ θαζψο θαη ε ελδεηθηηθή πνζφηεηα θαη δαπάλε) ζα είλαη 

ζχκθσλε κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ θάησζη πίλαθα αλαγξάθνληαη: 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κπνξεί ηειηθά λα δηαθνξνπνηεζνχλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθάζηνηε εκεξήζηα 

ηηκή αλά ιίηξν, ρσξίο λα μεπεξαζηεί ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δαπάλε. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη θαζίζηαηαη αδχλαηνο ν επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ πνζνηήησλ 

θαπζίκσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο. Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο θαηά είδνο κπνξεί ηειηθά λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή ηνπ είδνπο θαη ηελ αληίζηνηρε 

πξνυπνινγηζζείζα αμία, πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί. 

Ά ξ ζ ξ ν 2 

Σηκή - έθπησζε 

Σν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), ππνινγίδεηαη ζηελ εθάζηνηε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ 

θαπζίκσλ, ηελ εκέξα παξάδνζεο, δηακνξθνχκελε θαη πηζηνπνηνχκελε, απφ ην αξκφδην Σκήκα 

Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο  ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ. 

Ζ ηηκή πνπ ζα πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο βαξχλεηαη κε Φ.Π.Α. Οη ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ε παξαθξάηεζε 1%, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή επίζεο. 

 

Ο αλσηέξσ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνλ Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα θαη ηηο Αγνξαλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 3 

Πνηφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο 

Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ακφιπβδε βελδίλε) ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην 

ΓΥηΚ. 

Άξζξν 4 

Υξφλνο Παξάδνζεο Καπζίκσλ 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη κε πγξά θαχζηκα  ζηελ Πφιε     ............................. απφ ηελ 

ήκεξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 





Καταχωριςτζο ςτο ΚΗΜΔΗ 

 

ελίδα 63 

Ζ παξάδνζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, πξνθεηκέλνπ γηα παξαδφζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξαιήπηε, ζα 

γίλεηαη άκεζα ζηηο επφκελεο είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο απφ ηε ιήςε ηεο θάζε παξαγγειίαο θαη ζα 

δηελεξγείηαη ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη αθφκε ζε ψξεο πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ησλ Τπεξεζηψλ, εθφζνλ 

δχλαηαη ε Δπηηξνπή λα ηα παξαιάβεη. 

Οη παξαδφζεηο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά ζηα ππεξεζηαθά νρήκαηα, 

απεπζείαο απφ ηηο βελδηλαληιίεο ζηα θαηά ηφπνπο πξαηήξηα, είηε ηνπ πξνκεζεπηή, είηε ησλ ηπρφλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ εληφο ηεο Πφιεο φπνπ εδξεχνπλ ηα  ηκήκαηα, ζε εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο απηψλ. 

Ζ παξάδνζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο σο 

εμήο: 

 

α) ην πξαηήξηφ ηνπο κέζσ ησλ αληιηψλ, γηα ηα πγξά θαχζηκα ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ, θαη ηνπ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ. 

β) ηελ έδξα ηνπ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνπ ηκήκαηνο θαη εληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ, κε επζχλε θαη 

έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή, κε βπηηνθφξν ηνπ Πξνκεζεπηή κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ παξαγγειία, γηα ην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

Ζ πνηφηεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ 

Κξάηνπο 

ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ δελ παξαδνζεί κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή ή δελ αληηθαηαζηαζεί αλ ηνπ δεηεζεί, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη δπζρέξεηα ζηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, γηα ηελ νπνία φκσο δελ 

επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο (π.ρ. απεξγίεο θιπ.), ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη ηηο 

πφιεο/ηκήκαηα  κε πγξά θαχζηκα θαηά πξνηεξαηφηεηα. Δάλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε θαζίζηαηαη 

αδχλαηε ε πξνκήζεηα κε πγξά θαχζηκα, ηφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο πφιεο/ηκήκαηα  λα 

πξνκεζεχνληαη πγξά θαχζηκα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. 

Άξζξν 5 

Γηάξθεηα ηεο χκβαζεο 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνκήζεηαο αθνξά ζην δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

χκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν θαη κέρξη 31/12/2020. 

Ο Πξνκεζεπηήο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ηνπ, έλαληη ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο  

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζε πεξίπησζε θαηαξγήζεσο ηκεκάησλ  ε ππαγσγήο ηνπο ζε άιιν θνξέα εθηφο 

ηνπ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ηδξχκαηνο  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε αλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν 

εθιείςεη νιηθψο ε κεξηθψο ε αλάγθε πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ πνπ αθφξα ε παξνχζα Γηαθήξπμε, 

φπνηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο Τπεξεζίεο δηαθφπηεηαη 

κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δπηπιένλ, ν Πξνκεζεπηήο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ηνπ ζε 

πεξίπησζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Δπηπιένλ, ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κπνξεί λα δηαθφςεη ηε 

ζπλαθζείζα ζχκβαζε, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ 

Πξνκεζεπηή, εθφζνλ πξνθχπηνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

 Παξαδφζεθε  νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηνπ θάζε πξντφληνο, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε, ππνιείπεηαη 

ηεο ζπκβαηηθήο,  θαηά  κέξνο  πνπ  θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο σο  αζήκαλην. 

 Δθδφζεθαλ  ηα  πξσηφθνιια  παξάδνζεο – παξαιαβήο  κε  ηα  νπνία  πηζηνπνηείηαη  ε  νξηζηηθή θαη  

πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πγξψλ θαπζίκσλ. 

 Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ  ηπρφλ θπξψζεηο 

ή εθπηψζεηο. 

 Δθπιεξψζεθαλ  θαη  νη   ηπρφλ  ινηπέο   ζπκβαηηθέο   ππνρξεψζεηο   θαη   απφ  ηα   δπν 

ζπκβαιιφκελα  κέξε θαη απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο  εγγπήζεηο  θαηά  ηα  πξνβιεπφκελα απφ ηε 

ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 6 

Παξαθνινχζεζε θαη Παξαιαβή ηεο Πξνκήζεηαο 

Ζ παξαθνινχζεζε, παξαιαβή θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 

γίλεηαη κε επζχλε ηεο αλά  πφιε/ηκήκα θαηά άξζξν 221 παξ.11,εδαθ.β. ηνπ Ν.4412/2016 αξκφδηαο 
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Δπηηξνπήο. Σα ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο ζα εθδίδνληαη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 

θαηά κήλα εθδηδνκέλνπ ηηκνινγίνπ. 

Σν παξαπάλσ φξγαλν κπνξεί λα εηζεγείηαη ζηε ζπλέιεπζε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή, ζε 

πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηελ ζχκβαζε. 

Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο & Καιήο Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ κπνξεί λα απεπζχλεηαη θαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 

Αλάδνρν, δίλνληαο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο επί ηεο 

πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκσλ. Κάζε ειάηησκα ή παξάιεηςε πνπ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν 

πξέπεη λα επαλνξζψλεηαη απφ απηφλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν Πξνκεζεπηήο ζα παξαιείςεη λα παξαδψζεη θαχζηκα πνπ ηνπ 

παξαγγέιζεθαλ θαη παξαδψζεη απηά κε θαζπζηέξεζε, ηα ηκήκαηα  κπνξνχλ λα ηα πξνκεζεπηνχλ απφ ην 

ειεχζεξν εκπφξην νπφηε θαη ε ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαη’ απηήο ηνπ 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε γηα ηελ αηηία απηή, ζα 

βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή θαη ζα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ. Απηφ ζα γίλεη κε ζρεηηθή απφθαζε 

ηεο Τπεξεζίαο αλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηνλ ίδην ιφγν. 

Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο θάζε πφιε/ηκήκα  κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

δεηγκαηνιεςία θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 214 ηνπ Ν.4412/2016 

δηαδηθαζία. Οη δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ε δε αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ 

πγξψλ θαπζίκσλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Υεκηθψλ Τπεξεζηψλ ζηελ έδξα ηνπ Ννκνχ. ε 

πεξίπησζε παξαιαβήο είδνπο πνηνηηθά θαηψηεξνπ, πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα 

αθνινπζνχληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απφ ην άξζξν 208 (Ν.4412/2016), ελψ ππάξρεη 

θαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ θαη' άξζξν 213 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ. 

 

Άξζξν 7 

Ακνηβή Πξνκεζεπηή 

Ζ ακνηβή νξίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ …......... Δπξψ ( ........ €) ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ............Δπξψ 

(........ €)   (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). 

Ζ ηηκή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ έθπησζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, επί ηεο κέζεο 

ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ θαπζίκσλ, ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή ζα πξνθχπηεη απφ ην 

εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο 

νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ θαπζίκσλ. 

 

  

  

  

   

   

   

 

 

Ζ επί ηνηο εθαηφ (%) έθπησζε πνπ έρεη δνζεί κε ηελ πξνζθνξά ζα ηζρχεη γηα ην δηάζηεκα απφ 

01/01/2019 κέρξη θαη 31/12/2020. 

 

Άξζξν 8 

Σξφπνο Πιεξσκήο Πξνκεζεπηή 

1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ 

νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ θαπζίκσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

θάζε Τπεξεζίαο, πνπ ζα εθηειεί ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. αθνινπζνχκελεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 200 «Σξφπνο πιεξσκήο – απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ» ηνπ 

Ν.4412/2016 (Α‟ 147),. 

2. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή είλαη: 
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 Πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή  παξαιαβήο. ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε πξνκήζεηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, 

ζπλέξρεηαη ε Δπηηξνπή πξνκεζεηψλ θαη αθνχ νκφθσλα δηαπηζηψζεη φηη ε πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ  

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηθφςεη 

πνζνζηφ κέρξη 50 % θαη φρη ιηγφηεξν απφ 10 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ή θαη λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε αλ επαλαιεθζεί ε πιεκκέιεηα. 

 Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ  αλαδφρνπ,  εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

 Φνξνινγηθή  θαη  αζθαιηζηηθή  ελεκεξφηεηα.  

      Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

      Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε: 

 Κξάηεζε Δληαίαο Αξρήο πκβάζεσλ (Δ.Α..: 0,06%). 

 Υαξηφζεκν  3%  επί ηνπ Δ.Α.. 

 ΟΓΑ ραξηνζήκνπ  20% επί ραξηνζήκνπ Δ.Α.. 

 ηνλ  αλαινγνχληα  θφξν.  

 

3. Ζ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ 

απφ ην  ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, θαηφπηλ 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ ζην Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γαπαλψλ & ΚΠ.  ε θάζε πεξίπησζε ζα 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ δεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ. 

4. Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ. 

5. ην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 1%, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2198/94 (ΦΔΚ Α‟ 43/ 1994), θαη βαξχλεη ηνλ Πξνκεζεπηή. 

εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ παξαθξάηεζε αθνξά πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζπκςεθίδεηαη 

θαηά ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ Πξνκεζεπηή. 

6. Δπίζεο, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% (παξ.7 άξζξν 375 Ν.4412/2016), ε νπνία ππνινγίδεηαη 

επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ εηψλ 2019-2020 ηνπ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ σο αθνινχζσο: 

 

ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΔΑ Κ.Α.Δ. ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ 

ΔΓΚΡΗΔΧΝ ΔΝΣΟΛΧΝ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΣΟΤ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ  

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

   

   

   

 

 

Άξζξν 9 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

 

1. Χο εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο θαηαζέηεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο ηελ αξηζ.  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο           Σξάπεδαο ή …........ , πνζνχ 

.............. Δπξψ ( .............. €), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΠΑ. 

2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ Οξηζηηθή 

Παξαιαβή ηεο Πξνκεζείαο θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο επηζηξνθήο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, ιφγσ θαζπζηέξεζεο ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ή ηεο κε έγθαηξεο αλαδήηεζεο απηήο απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή. 
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Άξζξν 10 

Δθρψξεζε Απαηηήζεσλ 

Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 

πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Καη' εμαίξεζε ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε 

Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 

Άξζξν 11 

Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

ππνδείμεηο ησλ Τπεξεζηψλ θαη λα παξέρεη ζε απηέο νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ 

δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ο Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή 

πξνζηεζέλησλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο 

ππνρξεψζεηο. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ή θαη θάζε ηξίην, κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηηο Τπεξεζίεο, ην ρψξν ππνδνρήο ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο, γηα ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα θαχζηκα. 

5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο πξνκήζεηα ησλ 

θαπζίκσλ, πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ησλ επηζήκσλ 

θξαηηθψλ θνξέσλ, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, φηη 

είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π. θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε 

ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδνπλ νη Τπεξεζίεο. Δπηπιένλ, φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα πιεξνχλ ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί εκπνξίαο, αζθάιεηαο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη ηππνπνίεζεο θαπζίκσλ- 

πεηξειαηνεηδψλ. 

7. Αθφηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ, θάζε Τπεξεζία δηαηεξεί φια ηα 

δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη θάηη ηέηνην. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ‟ 

αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηεο εθάζηνηε Τπεξεζίαο θάζε πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ 

πξνκήζεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/2016. 

8. Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ θαπζίκσλ θαη απνζηνιήο ζηηο Τπεξεζίεο 

ησλ λέσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

9. Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ επήιζε θζνξά ζε εγθαηαζηάζεηο είηε ζηα νρήκαηα 

ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο 

δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε απφ ην αθαηάιιειν πξντφλ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν 

νθείιεη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην 

πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

10. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. Δπηπιένλ, νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ηπρφλ δεκηά ή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ ζηελ πεξηνρή θαη γηα ην δηάζηεκα φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ν εθνδηαζκφο ηνπ θαπζίκνπ. 

11. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο ηνπο φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα, 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα 

πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζε απηνχο θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά 

ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή ηνπ Πξνκεζεπηή. 

12. Δπίζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 





Καταχωριςτζο ςτο ΚΗΜΔΗ 

 

ελίδα 67 

 

Άξζξν 12 

Κήξπμε Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ-θπξψζεηο 

Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 

απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 

221 ηνπ Ν. 4412/2016: 

• Αλ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη νξηζηεί.  

• Δθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε 

απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. 

ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 203, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Σα πξφζηηκα, νη θαηαινγηζκνί θαη θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ θνξέσλ θαηά ηνπ 

Πξνκεζεπηή ζα θξαηνχληαη απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ Πξνκεζεπηή ζην θνξέα, ζα βεβαηνχληαη σο 

Γεκφζην έζνδν θαη ζα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ε πεξίπησζε 

Έλσζεο Πξνζψπσλ ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

• Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα θαχζηκα δελ παξαδφζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ  Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

• πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Ο Αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δελ 

έρεη δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ  

απφ απηή 

Αλ ηα πιηθά θνξησζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ ( θαηφπηλ νξηζηηθήο απφξξηςεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 213 ηνπ Ν.4412/16),κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο  

παξάηαζεο ε νπνία ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 209 ηνπ Ν.4412/16, ηφηε ν πξνκεζεπηήο 

ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο πξνκήζεηαο φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη 

ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ 

απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

Άξζξν 13 

Λχζε χκβαζεο – Καηαγγειία 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιιεη 

κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

• ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016, 

• ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,  

• ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ  

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ (πλζήθε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ.). 

• θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο 

αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ 

ζηνηρείσλ ή ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε ή ππφ θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο. 
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• ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ηελ πξνκήζεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην 

επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

• ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

• εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, έρεη δηθαίσκα κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, λα θαηαγγείιεη 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε αδεκίσο γη' απηήλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε πξνζεζκίαο κε γξαπηή 

εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο παξαβεί νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο 

ζεσξνπκέλσλ φισλ σο νπζησδψλ θαη δελ απνθαηαζηήζεη ηελ παξάβαζε απηή εληφο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζή ηεο απφ ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Πξνκεζεπηή ηεο εθ κέξνπο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο. Καη‟ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη‟ ελάζθεζε 

δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε 

(θαη‟ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο 

επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε παξέρεηαη ζ‟ απηφλ ε δπλαηφηεηα λα 

παξαδψζεη ηα θαχζηκα κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγείηαη εηο 

βάξνο ηνπ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10% ηεο 

ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην παξερφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ηα θαχζηκα, ν δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ, 

καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ. 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία 

ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Πξνκεζεπηή θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαηαγγειίαο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ 

πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Ρεηά ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή φηη - ζε θάζε πεξίπησζε – ν 

Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη πιήξσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ιφγσ ππαίηηαο θαη 

απνδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε πξνθιεζείζα δεκία ή παξάβαζε 

νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, αλαθνξηθά κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε έξγνπ. 

 

Άξζξν 14 

Δθαξκνζηέν Γίθαην - Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

1. H παξνχζα  χκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-2016), ηνπ Ν. 

3871/2010 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010), ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014), ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

2. H παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη  απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε 

απηφ. 

3. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά, δηέλεμε ή δηαθσλία πνπ ελδερνκέλσο αλαθχςεη κεηαμχ ησλ κεξψλ, απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαη αθνξά ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε φξσλ απηήο θαη ηελ έθηαζε ησλ εμ 

απηήο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ θαη πνπ δε δχλαηαη λα δηεπζεηεζεί θηιηθά, ππάγεηαη 

ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη δσζηδηθία ησλ Γηθαζηεξίσλ ησλ εξξψλ. 

4. Ρεηά ζπκθσλείηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη ηφζν ε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα φζν θαη ε 

δηαδηθαζία ελψπηνλ απηψλ, δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. πλεπψο, ακθφηεξα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα ζπλερίδνπλ κε θαιή πίζηε λα εθηεινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα 

αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο κε βάζε ηε χκβαζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζα λα κελ είραλ 

πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα. 

Άξζξν 15 

Δθπξνζψπεζε Πξνκεζεπηή 

Χο Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ην ζχλνιν ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ............. θαη αλαπιεξσηήο ηνπ 

Δθπξνζψπνπ νξίδεηαη .......... Αιιαγή πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ή/ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 

γλσζηνπνηείηαη γξαπηά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κεηά ηε γξαπηή έγθξηζε απηήο.  
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Ο Δθπξφζσπνο θαη ν Αλαπιεξσηήο ελεξγεί θαη‟ εληνιή θαη ινγαξηαζκφ ηνπ Πξνκεζεπηή γηα φια ηα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα δηεπζεηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Πξνκεζεπηή νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε, ζπκκεηέρνληαο φπνηε θαη 

φπνπ θιεζεί ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Άξζξν 16 

Σξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη 

απαηηεί ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζα είλαη  εηθνζηηεηξάκελε (24) κήλεο  πξνζκεηξψκελε  απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κε ηνλ Αλάδνρν, κπνξεί δε λα παξαηαζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξεηο 

(3) κήλεο, ή θαη κέρξη ηελ αλαθήξπμε λένπ κεηνδφηε θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ χζηεξα απφ 

θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη θαηά ην ρξφλν απηφ, 

ππέξβαζε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο θαη' είδνο δαπάλεο. 

 

Άξζξν 17 

πκβαηηθά Έγγξαθα 

Σα ζπκβαηηθά έγγξαθα εξκελεχνληαη θαηά ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε θαη πιεξέζηεξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε 

αληίθαζεο ή αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο, εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ κε ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε ηελ 

νπνία παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

α) Ζ χκβαζε 

β) Ζ αξ ................ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

γ) Ζ Γηαθήξπμε 

δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή 

Ζ ππνβιεζείζα απφ ηνλ Πξνκεζεπηή πξνζθνξά θαη θαηά ηα ζεκεία πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνκήζεηαο θαη ηελ παξνχζα χκβαζε είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Πξνκεζεπηή θαη επ‟ 

σθειεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Άξζξν 18 

Γιψζζα 

1. Ζ χκβαζε ζπληάρζεθε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

2. Όια ηα έγγξαθα θαη νη εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζή ηεο, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. 

3. Οπνηαδήπνηε γξαπηή ή πξνθνξηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ή άιισλ Φνξέσλ θαη 

Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ δηεμάγεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

Άξζξν 19 

Καιφπηζηε Δθαξκνγή ηεο χκβαζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Πξνκεζεπηήο αλαγλσξίδνπλ, φηη δελ είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα 

πεξηιεθζνχλ ζηελ παξνχζα φιεο νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο δηελέμεσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελφ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα Μέξε απνδέρνληαη 

απφ θνηλνχ φηη ε χκβαζε ζα ιεηηνπξγήζεη κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ρσξίο βιάβε 

ησλ εθαηέξσζελ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ακθφηεξνη κε θαιή πίζηε ζπκθσλνχλ γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα ιχλνληαη ηπρφλ δηελέμεηο ή δηαθνξέο. 

 

Άξζξν 20 

Παξαίηεζε Γηθαηψκαηνο 

Ζ κε άζθεζε δηθαηψκαηνο απφ θάπνην ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ απηφ ζην κέιινλ ή λα 

ζεσξεζεί σο αδξαλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. 

 

Άξζξν 21 

Πξνεγνχκελεο πκθσλίεο 
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Ζ παξνχζα χκβαζε αληηθαζηζηά θαη αθπξψλεη θάζε πξνεγνχκελε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ επί ηνπ 

ηδίνπ κε ηελ παξνχζα αληηθεηκέλνπ. Ζ παξνχζα χκβαζε απνηειεί ηελ απφιπηε θαη κνλαδηθή 

εθδήισζε ηεο πξαγκαηηθήο βνχιεζεο ησλ κεξψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα- αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία  (3) αντίτυπα και αφοφ αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε από τα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ, ζλαβαν το μεν πρϊτο (ΣΕΙ ΚΜ) δφο αντίτυπα, ο δε δεφτεροσ (Ανάδοχοσ) ζνα αντίτυπο. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο Αντιπρφτανθσ  
Οικονομικϊν, Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ 

του Σ.Ε.Ι.  Κεντρικισ Μακεδονίασ 
 
 

Μωχςιάδθσ Αναςτάςιοσ 
Κακθγθτισ 

 

Ο Ανάδοχοσ 
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