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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
(ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) 664 
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&ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 18000 BTU, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ 
ΑΡΧΩΝ (ΟΠΩΣ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
1.486.604,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., CPV: 42512200-0 
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                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Έχοντας υπόψη: 
 

1.    Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 
1.1. Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ.43/Α) άρθρου 24«Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις».  
1.2. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α΄) και του 

άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’)  
“Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα”, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του 
άρθρου 8 του Ν.3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄). 

1.3.   Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4057/12 (ΦΕΚ/Α/54). 

1.4.    Του Ν.3886/10(ΦΕΚ173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Δεκεμβρίου 
2007 (L335) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 
Α΄147/Α’). 

1.5.   Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και   
          Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων….. και άλλες διατάξεις» όπως  
          τροποποιήθηκε και ισχύει.  

   1.6.   Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ166/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,    
             στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου      
             Οικονομικών». 
   1.7.   Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως  

          τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/Α’/7-04-2014) «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1. επέκταση   
          προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

    1.8.Του Ν.4152/2013(ΦΕΚ107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012,   4093/2012 και 
            4127/2013» και  ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην  
            Οδηγία 2011/7 της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών  
            στις εμπορικές συναλλαγές, σε συνδυασμό με την παρ. 1, περίπτωση (14), του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 
            Α΄147/8-8-2016). 
    1.9.  Το Ν.4155/2013(ΦΕΚ120/Α) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»   όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.4β του άρθρου 9 του Ν.4205/2013(ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 
υπόδικων……. και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 1.10.Τoυ Ν.4250/14(ΦΕΚ74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών   
              Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’  
             161) και λοιπές     ρυθμίσεις». 
    1.11. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της  
              Οδηγίας  2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
    1.12. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
              (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
     1.13. Του Ν.4456/2017(ΦΕΚ24/Α/1.3.17) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, 

ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του 
κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 
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     1.14.Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ98/Α)«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά   
όργανα». 

     1.15. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου» σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης στον τύπο. 

     1.16. Του Π.Δ. 116/2014(ΦΕΚΑ’ 185/3-9-14) «Οργανισμός του Υπουργείου  Ανάπτυξης  και            
             Ανταγωνιστικότητας».      
     1.17. Του Π.Δ.28/2015(Α’34) «’Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»’ 
     1.18. Του Π.Δ.80/16(ΦΕΚ145/Α/5.8.16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
     1.19. Του Π.Δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων …. και Δικτύων». 

1.20. Του Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
 

2.    Τις αποφάσεις: 
 
2.1. Την με αριθ.1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005(ΦΕΚ1590/Β) «Απόφαση του Υφυπουργού  Οικονομίας & 

Οικονομικών περί  «Καθορισμού των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 
2.2 Την με αριθ.20977/23.08.2007(ΦΕΚ1673/Β) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005».  

2.3   Την αρ. Π1/2380/12 (Φ.Ε.Κ 3400/Β’) « Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

2.4.  Την με ΑΠ Π1/2390/16-10-2013(ΑΔΑ ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τεχνικές Λεπτομέρειες και λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

2.5     Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β) «Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα 
πρότυπα του συστήματος νια τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ 
και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών 

          προσώπων ή ΝΠΙΔ» 
2.6   Την με αριθμ. 25288/6-3-2015 (ΦΕΚ 105/6-3-2015) απόφαση «Διορισμός του Γενικού Γραμματέα 

Εμπορίου και Προστασίας  Καταναλωτή  του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & 
Τουρισμού». 

2.7  Tην με αριθμ. 117036/17-11-2015 (ΦΕΚ 2490/Β’/19-11-15) απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

2.8      Την υπ’ αριθμ. 137954/22-12-2016 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας (ΦΕΚ Β΄/ 
 4515/2016). 
2.9  Την αριθμ.Πρωτ.:20886 (Φ.Ε.Κ/Β/2-3-17) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) 
του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.» 

3.     Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας- Πλαίσιο, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 
4. 1.Το έγγραφο της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς &Τεχνικών Προδιαγραφών με Α.Π : 31235/15.3.17 με θέμα 
«Συγκεντρωτικές αγορές έτους 2017». 
4. 2.Το έγγραφο της Δ/νσης Υποστήριξης & Σχεδιασμού με Α.Π.: 34855/23.3.17 με θέμα «σχετικά με την 
προμήθεια Η/Υ, οθονών, κλιματιστικών μηχανημάτων, λαμπτήρων LED & φωτοαντιγραφικού  χαρτιού». 
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4.3. Το έγγραφο της Δ/νσης Υποστήριξης & Σχεδιασμού με Α.Π.: 35404/24.3.17 με θέμα «σχετικά με την 
προμήθεια Η/Υ, οθονών, κλιματιστικών μηχανημάτων, λαμπτήρων LED & φωτοαντιγραφικού  χαρτιού». 
4.4. Το έγγραφο της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς &Τεχνικών Προδιαγραφών με Α.Π : 33385/20.3.17 με θέμα 
«Διαβίβαση επαναθεωρημένων τεχνικών προδιαγραφών για τα κλιματιστικά και τους λαμπτήρες LED 
τύπου Τ8 και Τ5 των συμφωνιών πλαίσιο της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ορισμοί 

Σ’ αυτήν τη Συμφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον 

κατωτέρω πίνακα: 

 

ΕΚΑΑ 

 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

 

 

Οικονομικός Φορέας 

 

 

Προσφέρων 

 

 

Ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, ορίζεται η Γενική Διεύθυνση 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης   

 
 
Ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις 
μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων 
από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι 
αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 του Ν. 
4412/2016 που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν παραγγελίες 
αγαθών υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.  
 
 
Ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή 
ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 
επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων 
ή παροχή υπηρεσιών.  
 
Ως «προσφέρων» νοείται ο οικονομικός φορέας που έχει 
υποβάλει προσφορά. 

Ημέρα(ες) Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

  

  

Προσφορά Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον  οικονομικό φορέα 

για σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο.  

Επιτροπή 

διενέργειας του 

Επιτροπή αποσφράγισης προσφορών που έχουν κατατεθεί στο 

διαγωνισμό για την σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο, τεχνικής και 
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διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των 

προσφορών 

  

 

Συμφωνία Πλαίσιο 

 

 

 

Ανάδοχος 

(προσωρινός) 

 

Ανάδοχος  

 

 

οικονομικής αξιολόγησης τους καθώς και των σχετικών 

δικαιολογητικών κατακύρωσης  

 

 

 

Ορίζεται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΕΚΑΑ και 

ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί 

στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις εκτελεστικές 

συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου 

ενδείκνυται, τις εκτιμώμενες ποσότητες.   

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση των 

εκτελεστικών συμβάσεων.  

 

Ο οικονομικός φορέας που έχει κληθεί με ειδική πρόσκληση από 

την Α.Α. να υπογράψει κάθε εκτελεστική Σύμβαση της 

Συμφωνίας Πλαίσιο. 

 

Απόφαση Διενέργειας  

Νέου Διαγωνισμού 

 

Ορίζεται η απόφαση-πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς 

που αναφέρονται στη Συμφωνία Πλαίσιο με την οποία 

καθορίζονται οι όροι οι οποίοι δεν καλύπτονται με την Συμφωνία 

Πλαίσιο, όπως ενδεικτικά η ποσότητα του υπό προμήθεια 

αγαθού, ο τόπος και ο χρόνος παραλαβής, η προϋπολογισθείσα 

δαπάνη, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής,  οι κρατήσεις  και οι 

επιβαρύνσεις, ο αναλογούν ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος 

καθώς και πρόσθετοι όροι τους οποίους η Α.Α. κρίνει 

αναγκαίους, όμως σε καμία περίπτωση  διαφορετικοί από 

εκείνους της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

 

Προκήρυξη Νέου 

Διαγωνισμού 

Ορίζεται η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τις 

εκτελεστικές της Συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις, μετά την 

ολοκλήρωση της οποίας ανακηρύσσεται ο ανάδοχος 

προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές εκτελεστικές 

συμβάσεις. 

Εκτελεστική Σύμβαση 

 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ Α.Α. και αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του νέου 

διαγωνισμού. 
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Η ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται στις κατωτέρω πρόνοιες: 

i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον 

πληθυντικό, και αντίστροφα. 

ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή 

ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων. 

iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν 

αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από 

οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.  

iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των 

αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με κανένα 

τρόπο. 

v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται 

ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. 

vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται 

διαφορετικά. 

Παράδοση(σεις)   Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον οικονομικό φορέα 

στις καθορισμένες τοποθεσίες παράδοσης σύμφωνα με την 

εκτελεστική σύμβαση.  

 

 

  

Τόποι παράδοσης 

 

 

 

Επιτροπή    ενστάσεων-

προσφυγών  

 

Ε.Ε.Ε.Σ.  

Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδονται τα αγαθά 

όπως θα καθορίζονται από τη σύμβαση. 

 

 

 

Επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 

1599/1986. 
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     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο 2ετούς διάρκειας ( με 
δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την προμήθεια με αγορά των 
αγαθών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας. 

 
Από την παρούσα διακήρυξη δύναται να συναφθούν Συμφωνίες- Πλαίσιο είτε :  
α) με έναν (1) οικονομικό φορέα β) με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς. Εφόσον ο 
αριθμός των προσφερόντων υπερβεί τους πέντε (5), τότε θα υπογραφεί Συμφωνία Πλαίσιο με το 80% 
εξ αυτών βάση του σχετικού πίνακα κατάταξη  τους με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Εάν κατά τον ανωτέρω 
υπολογισμό προκύψει δεκαδικός αριθμός, αυτός θα στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μονάδα.   
 
Στην ανωτέρω περίπτωση (β) θα επακολουθήσει νέος διαγωνισμός μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας πλαίσιο.  
 

2. Η διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο ορίζεται στα  2 έτη από την υπογραφή αυτής ( με 
δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος).  Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, 
που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το 
χρόνο λήξης της συμφωνίας – πλαίσιο. 

 
3. Ο διαγωνισμός για τη σύναψη της συμφωνίας – πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
 πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία  30 
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 
4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευτεί :  
      Ι. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τη    

παρ. 2 άρθρου 37 Ν.4320/15 όπως ισχύει έως τη ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης παρ. 6 
του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) σύμφωνα και με τα οριζόμενα σε παρ. 4 του 
άρθρου 376 του Ν. 4412/16,  
ΙΙ. Σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με τις παρ. 1.(59) του 
άρθρου 377 και παρ. 10 του αρθ. 379 του του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) (ισχύς έως 31-12-
2017),  
ΙΙΙ. Στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

5. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Διαδικτυακή 

πύλη 

www.promitheu

s.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

31 / 03/2017   20 /04 /2017  

ΗΜΕΡΑ  : Πέμπτη 

ΩΡΑ : 12:00 

 28/04/2017 

ΗΜΕΡΑ : 

Παρασκευή 

ΩΡΑ : 15:00 μ.μ. 

Τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής 05/05/2017 

προσφορών, ήτοι  

Παρασκευή και 

ώρα 10:30 π.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν 
γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 36,37,258 και 259 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 05/05/2017, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 10:30 από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
6.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα 

ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση 

του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή της προσφοράς, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή 

της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού 

7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και εν 

συνεχεία να εγγραφούν στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - 

(Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

7.1  Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι 
ως εξής: 
 

17PROC006005914 2017-03-31

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


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ            /2017 
 
 

9 
 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων.  Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, της Δ/νσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης 
ΕΣΗΔΗΣ, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.  
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης 
Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, της Δ/νσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό 
ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
7.2   Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 
 
7.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

8.1  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ»                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’   

8.2  «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ»    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’                                              

8.3 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’   

8.4 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1΄  

8.5  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’   
 
8.6. «ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ »                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ 
            
8.7 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’     
            ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 
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8.8  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ’                    

8.9 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ»                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η’                            

8.10 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Θ’ 

8.11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ESPD                                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ 

 

9.  Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 67 (παρ.2) του ν. 
4412/16. 
10. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τον 

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό (λ.χ τις τεχνικές προδιαγραφές ή/και οποιαδήποτε δικαιολογητικά),  

υποβάλλονται  το αργότερο μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης   

μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.  

9.1 Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς εντός της καθοριζόμενης  προθεσμίας στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην 
ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα αιτήματα, συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Εφόσον τα σχετικά 
αιτήματα έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Ε.Κ.Α.Α θα απαντήσει σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  
 
9.2 Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Κανένας προσφέρων 
δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 
Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
9.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
10. Επίσης, εάν  ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης. 
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11. Γλώσσα  
  
11.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική  γλώσσα καθώς επίσης και 
οι  τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές που θα κατατεθούν. Οι προσφορές και τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188) 
 
11.2 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
 
11.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 
11.4 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

12.  Ματαίωση της διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης     

Η Αναθέτουσα Αρχή  ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
 
13. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο. 
 

 

                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

                                                                                                                    ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ 

Ο 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

Ο  
ΤΜ/ΡΧΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛ. 
Δ/ΝΤΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

  

   
 
 
 

   

17PROC006005914 2017-03-31



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ            /2017 
 
 

12 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :  

1.  Υπουργείο Εσωτερικών (εκτός των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος). 

2.  Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
3.  Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 
4.  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (εκτός των Γενικών Επιτελείων). 
5.  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
6.  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
7.  Υπουργείο Εξωτερικών. 
8.  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
9.  Υπουργείο Οικονομικών. 
10.  Υπουργείο Υγείας. 
11.  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
12.  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
13.  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
14.  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 
15.  Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. 
16.  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
17.  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
18.  Υπουργείο Τουρισμού. 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
- Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
- Γραφείο κ.  Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
- Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών  
-  Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών – Τμήμα Γ΄       
 
 
     
 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Α΄ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

 

 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ & 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  9.000 BTU 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ & 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   12.000BTU 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ & 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   18.000BTU 

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (C.P.V)             

42512200-0 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΑΓΑΘΑ 

  
           ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

2ΕΤΗ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ       664 ΤΕΜΑΧΙΑ          951 ΤΕΜΑΧΙΑ             1.192 ΤΕΜΑΧΙΑ  
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 
           ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 400€ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 450€    ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 660€ 

                ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
       (ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
           

          
 

                                     1.486.604,00 € 

                  Φ.Π.Α.                            ΙΣΧΥΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
              ΒΑΡΥΝΕΙ 

Ο προϋπολογισμός της κάθε Αναθέτουσας  Αρχής.  

ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ                Εντός 5 εβδομάδων από την υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων  

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σε αποθήκες των Αναθετουσών Αρχών , εντός του  Νομού Αττικής (NUTS : GR300) 

           
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 

Ο χρόνος οριστικής παραλαβής των ειδών δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την προσωρινή παραλαβή τους.  

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)  
     

 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. :          Α)    0,06216 %  (παρ.7 , αρ. 375 του Ν.4412/2016) 
Γ.Δ.Σ.Σ.& Π.:             Β)    0,02048 %  (παρ. 6, αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 
Α.Ε.Π.Π                      Γ)    0,02048 %  (παρ. 3, αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 
Στις παραπάνω κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται:  
Τέλος Χαρτοσήμου:  Για την Α’ περίπτωση  3%  και η επ’ αυτής υπέρ Ο.Γ.Α.  20% 
εισφορά και για Β’ & Γ’ περιπτώσεις  2%  και η επ’ αυτής υπέρ Ο.Γ.Α.  20% 
εισφορά. 
Ειδικότερα για τα Υπουργεία α) Εθνικής Άμυνας και β) Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής πλέον των ανωτέρω ισχύει κράτηση 4% και 6% αντίστοιχα καθώς και 
τέλος Χαρτοσήμου:  3%  και η επ’ αυτής υπέρ Ο.Γ.Α.  20% εισφορά. 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ Η 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΝΑΙ 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      
 

ΟΧΙ 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΧΙ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (   6 ) μήνες, ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%  για την κάθε αναθέτουσα αρχή 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Στο 100% της αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει παρακράτηση φόρου 

4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 

 

ΝΑΙ 

Στον Πίνακα Α΄ περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης μόνο για το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και για το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
το οποίο αναλύεται ως εξής: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 10% για κάθε έτος 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ: 20% για το α΄έτος  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

      EΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

Α/
Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΤΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

9000BTU 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

12000BTU 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

18000BTU 
  

1 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

1o 0 200 50 123.000 € 

2o 0 0 0 0 € 

3o 0 0 0 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0 200 50 123.000 € 

  
     

  

2 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

1o 8 38 44 52.368,92 € 

2o 6 12 14 18.086,08 € 

3o 5 10 10 13.904,2 € 

ΣΥΝΟΛΟ 19 60 68 84.359,2 € 

  
     

  

3 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

1o 5 15 10 15.350 € 

2o 5 15 10 15.350 € 

3o 5 15 10 15.350 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15 45 30 46.050 € 

  
     

  

4 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

1o 15 15 10 19.350 € 

2o 15 15 10 19.350 € 

3o 15 15 10 19.350 € 

ΣΥΝΟΛΟ 45 45 30 58.050 € 

  
     

  

5 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ            
ΑΜΥΝΑΣ  

1ο 15 6 2 10.429,79 € 

2ο 17 8 2 12.199,33 € 

3ο 20 10 2 14.385,22 € 

ΣΥΝΟΛΟ 52 24 6 37014,34 € 

  
     

  

6 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

1ο 5 5 1 4.910 € 

2ο 5 5 0 4.250 € 

3ο 5 5 0 4.250 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15 15 1 13.410 € 

  
     

  

7 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ 

1ο 10 15 8 16.030 € 

2ο 10 15 8 16.030 € 

3ο 10 15 8 16.030 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 30 45 24 48.090 € 

  
     

  

8 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

1ο 15 4 1 8.460 € 

2ο 15 4 1 8.460 € 

3ο 15 4 1 8.460 € 

ΣΥΝΟΛΟ 45 12 3 25.380 € 

  
     

  

9 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

1ο 27 9 4 17.490 € 

2ο 32 6 4 18.140 € 

3ο 32 6 4 18.140 € 

ΣΥΝΟΛΟ 91 21 12 53.770 € 

  
     

  

10 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

1ο 8 11 9 14.090 € 

2ο 9 13 7 14.070 € 

3ο 11 15 7 15.770 € 

ΣΥΝΟΛΟ 28 39 23 43.930 € 

  
     

  

11 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Σ 

1ο 14 6 6 12.260 € 

2ο 0 0 0 0 € 

3ο 0 0 0 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ 14 6 6 12.260 € 

  
     

  

13 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

1ο 20 80 300 242.000 € 

2ο 20 80 300 242.000 € 

3ο 20 80 300 242.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 60 240 900 726.000 € 

  
     

  

14 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

1ο 0 30 10 20.100 € 

2ο 0 30 10 20.100 € 

3ο 0 30 10 20.100 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0 90 30 60.300 € 

  
     

  

15 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1ο 0 10 5 7.800 € 

2ο 0 10 2 5.820 € 

3ο 0 10 2 5.820 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0 30 9 19.440 € 

  
     

  

16 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ
Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1ο 100 40 0 58.000 € 

2ο 100 15 0 46.750 € 

3ο 50 15 0 26.750 € 

ΣΥΝΟΛΟ 250 70 0 131.500 € 

  
     

  

17 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1ο 0 3 0 1.350 € 

2ο 0 3 0 1.350 € 

3ο 0 3 0 1.350 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0 9 0 4.050 € 
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  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1ο 242 487 460 622.989 € 

2ο 234 231 368 441.955 € 

3ο 188 233 364 421.659 € 

ΣΥΝΟΛΟ 664 951 1192 1.486.604 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ) 

      EΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΤΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

9000BTU 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

12000BTU 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

18000BTU 
  

  ΟΜΑΔΑ Α΄           

1 

 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
  
 
 
 

  2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  
 
 
 

 3.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
  
 
 

 4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
  
 
 
 

 5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
 

  6.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

1o 0 200 50 123,000 € 

2o 0 0 0 0 € 

3o 0 0 0 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0 200 50 123,000 € 

1o 5 15 10 15,350 € 

2o 5 15 10 15,350 € 

3o 5 15 10 15,350 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15 45 30 46,050 € 

1o 15 15 10 19,350 € 

2o 15 15 10 19,350 € 

3o 15 15 10 19,350 € 

ΣΥΝΟΛΟ 45 45 30 58,050 € 

1ο 0 10 5 7,800 € 

2ο 0 10 2 5,820 € 

3ο 0 10 2 5,820 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0 30 9 19,440 € 

1ο 100 40 0 58,000 € 

2ο 100 15 0 46,750 € 

3ο 50 15 0 26,750 € 

ΣΥΝΟΛΟ 250 70 0 131,500 € 

1ο 0 3 0 1,350 € 

2ο 0 3 0 1,350 € 

3ο 0 3 0 1,350 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0 9 0 4,050 € 

 

1ο 0 30 10 20.100 € 

2ο 0 30 10 20.100 € 
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3ο 0 30 10 20.100 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 0 90 30 60.300 € 

  
     442,390 € 

  
     

  

  ΟΜΑΔΑ Β΄           

2 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

1o 8 38 44 
52,368,92 

€ 

2o 6 12 14 
18,086,08 

€ 

3o 5 10 10 13,904,2 € 

ΣΥΝΟΛΟ 19 60 68 84,359,2 € 

  
     

  

  ΟΜΑΔΑ Γ΄           

3 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ            

ΑΜΥΝΑΣ  

1ο 15 6 2 
10.429,79 

€ 

2ο 17 8 2 
12.199,33 

€ 

3ο 20 10 2 
14,385,22 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 52 24 6 
37.014,34 

€ 

  
     

  

  ΟΜΑΔΑ Δ΄           

4 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

1ο 20 80 300 242,000 € 

2ο 20 80 300 242,000 € 

3ο 20 80 300 242,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 60 240 900 726,000 € 

  
     

  

  ΟΜΑΔΑ Ε΄           

5 

 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
 

4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

1ο 10 15 8 16,030 € 

2ο 10 15 8 16,030 € 

3ο 10 15 8 16,030 € 

ΣΥΝΟΛΟ 30 45 24 48,090 € 

1ο 15 4 1 8,460 € 

2ο 15 4 1 8,460 € 

3ο 15 4 1 8,460 € 

ΣΥΝΟΛΟ 45 12 3 25,380 € 

1ο 27 9 4 17,490 € 

2ο 32 6 4 18,140 € 

3ο 32 6 4 18,140 € 

ΣΥΝΟΛΟ 91 21 12 53,770 € 

1ο 8 11 9 14,090 € 

2ο 9 13 7 14,070 € 

3ο 11 15 7 15,770 € 

ΣΥΝΟΛΟ 28 39 23 43,930 € 
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5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 
 

6.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

1ο 14 6 6 12,260 € 

2ο 0 0 0 0 € 

3ο 0 0 0 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ 14 6 6 12,260 € 

1ο 5 5 1 4,910 € 

2ο 5 5 0 4,250 € 

3ο 5 5 0 4,250 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15 15 1 13,410 € 

     196,840 € 

  
     

  

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» 

1) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

 
1.1 Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων(Κοινοπραξίες), δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  Κρίνεται αναγκαίο οι ενώσεις αυτές να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά το άρθρο  75, εφόσον  
αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2, Ν.4412/2016. 
 
1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/16 
 

1.4 Λόγοι αποκλεισμού  

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

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
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1.4.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

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

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Αποκλείεται επίσης ο οικονομικός φορέας όταν, το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία διαχείρισης - εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 

ιδίως στους διαχειριστές ή τους ομόρρυθμους εταίρους. 

Ως προς τις ατομικές επιχειρήσεις το φυσικό πρόσωπο. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 
1.4.2.  Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

ασφάλιση. 

1.4.3 Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1.4.2 θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 

την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

1.4.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση  ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 

λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

(γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

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

δικαιολογητικά, που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 και του ΕΕΕΣ ,  

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

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

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,  

1.4.5.Αποκλείεται, επίσης, ο οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) 

1.4.6.Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

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

 1.4.7. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1.4.1 και 1.4.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

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

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

4412/2016. 
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1.4.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

1.4.9. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 
διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.            
 

1.5  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

1.5.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή  Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

1.5.2 .Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 
Κάθε προσφέρων  πρέπει να διαθέτει τη χρηματοοικονομική επάρκεια που να του διασφαλίζει τη 

δυνατότητα να υλοποιήσει το αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας.  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερο από το 20% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης προμήθειας, 

χωρίς ΦΠΑ, των τμημάτων στα οποία συμμετέχει.  

 
 
 

1.6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

                                            1.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή των προσφορών 

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

τις καταστάσεις της παραγράφου 1.4 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

1.5.1 έως 1.5.2, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.  

1.6.2 Αποδεικτικά μέσα 
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Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1.4 οι «προσωρινοί 

ανάδοχοι» προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.6.2.1 Για την παράγραφο 1.4.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 

έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης 

της αναθέτουσας αρχής της παρ. 3.4 της παρούσας διακήρυξης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

1.6.2.2 Για τις παραγράφους  1.4.2 και 1.4.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση 1.4.4.(β) το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί 

εντός του  τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ηλεκτρονικής 

πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής της παρ. 3.4 της παρούσας διακήρυξης. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1.4.1 και 1.4.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1.4.4, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1.4.1 και 1.4.2 

και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1.4.4 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 1.4.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

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

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

1.6.2.3 Για την παράγραφο 1.4.5 (για διαγωνισμούς άνω του 1.000.000 ευρώ), δικαιολογητικά 

ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται 

της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής 

τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. 

Αναλυτικότερα: 
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Οι Ελληνικές Ανώνυμες Α.Ε και οι Αλλοδαπές επιχειρήσεις  απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Π.Δ/τος 82/96 ( ΦΕΚ66/Α΄/11-4-1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων 
Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν 3414/05 ( ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005 ) και υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.  
 Οι εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν :  

   α) Ελληνικές Ανώνυμες εταιρείες  
    1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 
την εταιρεία , από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της , με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
ονομαστικές  
    2) Αναλυτική κατάσταση , με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και το αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου , όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας με ειδική 
αναφορά κατά κατηγορία των μετοχών που τυχόν στερούνται των δικαιωμάτων παράστασης και 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωμάτων, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
     β) Αλλοδαπές επιχειρήσεις για τις οποίες το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα του 
επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας του ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου.  
  1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής , κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της επιχείρησης από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της , με βάση το ισχύον καταστατικό της , είναι ονομαστικές . 
  2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων  της επιχείρησης και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου , όπως τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο 
του κράτους της έδρας της , με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή των δικαιολογητικών . 
   3. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών  της επιχείρησης που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών  
  γ)    Αλλοδαπές Επιχειρήσεις για τις οποίες το δίκαιο της χώρας  στην οποία έχουν την έδρα τους δεν 
επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου  
  1. Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ,ότι δεν 
επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας τους εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη , διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης νομίμως 
επικυρωμένη . 
  2.    Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης. 
  3.   Σχετική κατάσταση μετόχων , που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1% ) των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου  της επιχείρησης σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση , σε περίπτωση 
που η επιχείρηση δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην επιχείρηση . 
   4.    Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην επιχείρηση 
οι μέτοχοί της .  
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 
  δ)     Επιχειρήσεις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. 
     Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό , προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της από την υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου . 
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  ε)    Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής η εταιρεία 
υποχρεούται να υποβάλλει  υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας 
στο εταιρικό κεφάλαιο της άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία ισχύουν τα 
ανωτέρω. 
           Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι 
επικυρωμένα από την κατά τον νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος και να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
 

1.6.2.4  Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της Συμφωνία Πλαίσιο υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

3414/2005».και 

1.6.2.5 Για την παράγραφο 1.4.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

 

1.6.2.6 Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1.5.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

1.6.2.7 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 1.5.2 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

-Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων σε 

περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των 

ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,  του συνολικού ύψους του ετήσιου 

κύκλου εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 

Ισολογισμών, στην οποία θα δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών (όλες οι δραστηριότητες) 

ανά έτος, ως εξής: 
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«1.έτος ( 2016) κύκλος εργασιών (.............)  

2.έτος (2015) κύκλος εργασιών  (.............)  

3.έτος (2014) κύκλος εργασιών  (.............)»  

1.6.2.8  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

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

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

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

των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

1.6.2.9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. ). 

 Η πλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 1.5.2 αρκεί να ικανοποιείται από έναν εκ των 
μελών της ένωσης. 

  

1.6.2.10. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή 

τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

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

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

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 
2) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1   Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα  
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013  (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

17PROC006005914 2017-03-31



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ            /2017 
 
 

27 
 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ.)», 
και στα άρθρα 27 και 92, 93, 94 και 95 του Ν. 4412/2016. 
 
2.2 Περιεχόμενο προσφορών 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου που υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς με την προσφορά 
τους ορίζονται ως εξής:  
 
(α) Ένας (υπο)φάκελος  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα   
(β) Ένας (υπο)φάκελος  με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
- Διευκρινίζεται ότι όπου αναγράφεται (υπο)φάκελος, νοείται η σχετική κατηγορία 

επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 
(γ) Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, επισημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.  
(δ) Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. 
Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 
 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), σε έντυπη μορφή 
και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
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δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 
 
 
Αναλυτικότερα:  
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων. 

 β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την 
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 
του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
 
 
Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, δεν πρέπει να έχουν 
ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.  
 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
δικαιολογητικών των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν», 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την  ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, άρθρου 79 του Ν. 4412/2016) 

 

Διευκρίνιση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 
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2.2.1      Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά».  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  όλα 
τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
 
2.2.1.1        Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 
όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 
92 και 93 του ν.4412/16. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:  
 
i) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι έκαστος 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα κατωτέρω:  

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται στην 

παρ. 1.4. της παρούσας διακήρυξης. 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 του Ν 

4412/2016 και αναφέρονται στην παρ. 1.5 της παρούσας. 

 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης  

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν.4412/2016 , το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.   

- Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι  νομικό πρόσωπο, το Ε.Ε.Ε.Σ., υπογράφεται ψηφιακά 

από : 

α) τους  Διαχειριστές ή τους ομόρρυθμους εταίρους, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή 

Ι.Κ.Ε 

β) τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο, και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε.  

γ) Τους νομίμους  εκπροσώπους  του σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου,  και  

δ) Τον  Πρόεδρο του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.  

           
  Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα 
ΕΕΕΣ. 

            Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για 
κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  
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Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό ενώσεων οικονομικών φορέων  συμπεριλαμβανομένων 

των προσωρινών συμπράξεων πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 

χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται  

 
Στις περιπτώσεις όπου οι προμήθειες υποδιαιρούνται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής  ποικίλλουν 

από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα 

ίδια κριτήρια επιλογής). 

            Το ανωτέρω ΕΕΕΣ αναρτάται στον χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής: 
 
- Tο περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται 
έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς,  είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 
- Tο αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας e-ΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 
 

           Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου e-ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την  υπηρεσία e-ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου 
PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

 
            Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι 
είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή 
pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και 
την διακήρυξη στον  (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». 

 
            Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ( https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el ) να δημιουργούν το 
EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 

 
2.2.1.2 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, (περίπτωση α’ εδάφιο 5) του άρθρου 72 του 
Ν.4412/16, δεν απαιτείται υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.  
 

2.3 Τεχνική Προσφορά.  

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία.  
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Δ’ της 
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Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

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

καταλληλόλητα των προσφερόμενων αγαθών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

 
 

2.4 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/ τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται, επί ποινή απορρίψεως, η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί 
στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΣΤ’ της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf. 
 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται  κατωτέρω : 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται 
από τον κύριο ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων δασμών, φόρων, υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε 
είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων στους τόπους παράδοσης κάθε αναθέτουσας 
αρχής σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Η αναγραφή 
της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 

δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

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

προϋπολογισθείσας δαπάνης της σύμβασης όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας 

διακήρυξης.  

Η προσφερόμενη τιμή κατ έτος δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα τιμή του έτους αυτού. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται σύμφωνα με 

τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016  από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης 

των προσφορών λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 

αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών, ή τις τεχνικές λύσεις 

που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή 
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υπηρεσιών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων υπηρεσιών, την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 

ενίσχυσης στον παρέχοντα, τις οποίες επαληθεύει, πριν την απόρριψη της προσφοράς . 

Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις αναλύονται ειδικότερα στο Παράρτημα Α’ της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα 

 Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

όπως αναλύεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.   

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο προσφέρων θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει 

αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α, εφόσον αυτές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε τύπο υπηρεσίας, 

για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της 

τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Αν όμως το πλήθος των λογιστικών 

ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή αν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του 

συνολικού τιμήματος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι  γενικότερα ασαφής, τότε  απορρίπτεται 

η Προσφορά στο σύνολό της. 

Η τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται και να 

οριοθετείται με σαφήνεια το μέρους της προμήθειας που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης και το 

ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή) 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής 

που περιγράφονται στην Παράρτημα Δ’ της παρούσας διακήρυξης. 

 
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς και σε έντυπη μορφή στην 
αναθέτουσα αρχή. 
 
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για 
τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα 
(ομάδες) της παρούσας διακήρυξης (ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄) για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος,  
βάσει του άρθρου 59 του Ν. 4412/2016. 
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή και περισσότερα είδη, 

η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
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Επισημαίνεται ότι, η προσφερόμενη τιμή έκαστου συμβατικού είδους στις επιμέρους εκτελεστικές 
συμβάσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει την  τιμή με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο, ο 
οικονομικός φορέας. 
 
Κατά τη διαδικασία των εκτελεστικών συμβάσεων, απαιτείται η υποβολή νέας κλειστής οικονομικής 
προσφοράς , από τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία πλαίσιο προμηθευτές, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
Ειδικά στην περίπτωση των αγαθών και λόγω παρέλευσης άνω του έτους από την υπογραφή της 
Συμφωνίας Πλαίσιο ή εξέλιξης της τεχνολογίας, η βελτίωση μπορεί να αφορά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά των αγαθών. Σε περίπτωση της ίδιας τελικής τιμής να εφαρμοστούν τα καθοριζόμενα 
στην παράγραφο 1, του άρθρου 90 του Ν.4412/16 (κλήρωση). 
 
 
2.5 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε έξι (6) μήνες, (εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες) προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από την 
αρχική διάρκεια της ισχύος της προσφοράς. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ 
των προσφορών τους πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τo άρθρο 97 του Ν.4412/16 και αποδέχθηκαν την 
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομική φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν, είτε 
να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
 
 2.6. Τρόπος Πληρωμής 
  
Στην  προσφορά  θα  πρέπει  να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω  τρόπους πληρωμής :  
 
Α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας  των αγαθών/υπηρεσιών μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους.  
 
Β)    Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, 
μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του Ν/4412/16 χωρίς ΦΠΑ και την καταβολή του 
υπολοίπου: 
 ι)  είτε μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με την παραγρ. 2β του 
άρθρου 200 του Ν. 4412/2016  
ii) είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής 
κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον 
συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 
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Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί  
της  εισπραχθείσης προκαταβολής  και για χρονικό   διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία 
λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής   και  ποσοτικής παραλαβής. 
  Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου    δωδεκάμηνης 
διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 
1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της 
επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την 
ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας. 
Όταν  στην  προσφορά   δεν  δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο 
πρώτος (Α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος  πληρωμής. 
Τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 
Σε περίπτωση υπερημερίας της αναθέτουσας αρχής ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παράγραφο Ζ΄ του 
άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013)  
 
 
2.7.Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

απορρίπτει σε κάθε περίπτωση,  την προσφορά, στις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρο 91 του νόμου 

4412/16 

3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
3.1 Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

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

την.....και ώρα......ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα... 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
 Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που 
παράγεται αυτόματα από το σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ). 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
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3.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η EKAA προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και στη συνέχεια  προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και  συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου, 

για την  αποδοχή των προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται στην παρούσα και την  

απόρριψη των προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές , το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι 

της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την 

οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.6 της παρούσας.  

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 της 

παρούσας.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά  με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 
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Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με 

χρήση του Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε 

κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική κοινοποίηση της σχετικής 

αποφάσεως για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη 

ειδοποίησης/ανακοίνωσης, είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί 

της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί 

και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία, για την άσκηση τυχόν 

ενστάσεων – προσφυγών. 

 
3.3 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

 

1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τον 

προσφέροντα να διευκρινίσει ή να συμπληρώσει τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχει υποβάλει, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τον προσφέροντα, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων της προσφοράς, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από 

την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και 

λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από 

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

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τον προσφέροντα να διευκρινίσει, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχει υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. 

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς.   

4. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 

έως 3, ως ανωτέρω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη 

διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

3.4 Πρόσκληση υποβολής  δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή  θα αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο/ οικονομικό φορέα»), και θα τον  καλέσει να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 

ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 1.6  (Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής) 

της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1.4 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 

παραγράφου 1.5 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο/ οικονομικό φορέα, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 

στον προσωρινό ανάδοχο/ οικονομικό φορέα να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος/ οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος,  και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  για συμβάσεις είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 1.4 (λόγοι αποκλεισμού) και 1.6 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 1.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
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αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου/ οικονομικού φορέα ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης. 

 
3.5 Κατακύρωση – Σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο/οικονομικό φορέα, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της Συμφωνίας πλαίσιο  

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.6 της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν. 4129/2013 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο/οικονομικό φορέα, εφόσον 

αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.6.2, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος/οικονομικός φορέας δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια 

διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την 

προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι 

ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και 

άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτού. 

 

Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται 

σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την 
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ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με 

τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν 

χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του. 

Η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

 

 

3.6 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 

συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 

παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 

(Α΄/147).  

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.  

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 

της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την 

άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την 

αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

 
Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής, όχι ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, αλλά μέσω του fax ή 
οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου από τους προμηθευτές, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη, 
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 

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

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 
α) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συμφωνίας – πλαίσιο : 

 Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οικονομικός φορέας υποχρεούται να 

καταθέσει έως την υπογραφή της εγγυητική επιστολή, που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 0,5% επί 

της συvoλικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει 

αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας πλαίσιο και το 

περιεχόμενό της  να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Η’ της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ΄ έτος,  μετά την 

ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής απ΄ όλους τους Φορείς ότι οι  σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις που 

σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σ αυτό το χρονικό διάστημα. 

 Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τέσσερις (4) τουλάχιστον 

μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο της συμφωνίας-πλαίσιο και θα επιστραφεί στον ανάδοχο  

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών κάθε 

εκτελεστικής σύμβασης) της συμφωνίας-πλαίσιο, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 

και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής  έναντι του 

αναδόχου. 

β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων : 
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγρ. 1γ) του Ν.4412/2016, πριν την υπογραφή κάθε εκτελεστικής 

σύμβασης, ο Ανάδοχος  υποχρεούται να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

αυτής, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής ποσοστού 5% επί της αξίας της  εκτελεστικής σύμβασης 

(χωρίς ΦΠΑ).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό και 

τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της  να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Η’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρείς (3) τουλάχιστον 

μήνες από το συμβατικό χρόνο διάρκειας κάθε εκτελεστικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης , η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Η’ της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά 

μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 

προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους,  [ή στην 

περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά :  αποδεσμεύονται 

τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που 

παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 

μεταξύ των συμβαλλομένων.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

γ) Εγγυητική επιστολή προκαταβολής 

 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Η’ της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά 

μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 

προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. 
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 Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή 

της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για 

δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
αγαθών ή των υπηρεσιών. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  Αν τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 
του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά.  Για 
την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου.  Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
 

5.Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 

6.Τροποποίηση συμφωνίας πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης , μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

7.Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας πλαίσιο 

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

συμφωνία πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας πλαίσιο  τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο  

γ)Η συμφωνία πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με 

απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

8. Εχεμύθεια  

Η ΕΚΚΑ μπορεί να επιβάλλει απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορεί επίσης να απαιτήσει από τους οικονομικούς φορείς να 
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διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, και κάθε άλλο τρίτο 

πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

9. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 

δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από 

τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

10. Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

11. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος/οικονομικός φορέας, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την συμφωνία πλαίσιο και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής ή των Φορέων, που είναι σύμφωνες με την συμφωνία πλαίσιο ή των εκτελεστικών 

συμβάσεων αυτής, ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τους χρόνους παράδοσης.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο/οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από 

κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο ή και των εκτελεστικών 

συμβάσεων που έχει υπογράψει με τους Φορείς. 

β)είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει , είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο ,είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου/οικονομικού φορέα από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

                                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1’ 

      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ  ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-

ΤΙΜΗΣ 
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1.Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και 

είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης . 

2. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς 

είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των ομάδων. Τα 

ανωτέρω καθώς και ο τύπος υπολογισμού της συμφερότερης προσφοράς, όπως αυτά αναφέρονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές, ισχύουν για κάθε είδος χωριστά.  

3. Με βάση την τμηματοποίηση των ειδών του Πίνακα Β της παρούσας και τη δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα, αλλά όχι για μέρος του κάθε τμήματος 

(Παράρτημα Α’), επισημαίνουμε ότι στον τύπο:                   

Συγκριτική τιμή 

Λ=    ____________________ 

        Σταθμισμένη Βαθμολογία 

  

η σταθμισμένη βαθμολογία είναι η σταθμισμένη βαθμολογία της προσφοράς, δηλαδή ο μέσος 

όρος της σταθμισμένης βαθμολογίας για τα κλιματιστικά μηχανήματα κάθε κατηγορίας, δηλαδή: 

Σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς = {[σταθμισμένη βαθμολογία κλιματιστικών μηχανημάτων 

κατηγορίας 9000 BTU] + [σταθμισμένη βαθμολογία κλιματιστικών μηχανημάτων κατηγορίας 12000 

BTU] + [σταθμισμένη βαθμολογία κλιματιστικών μηχανημάτων κατηγορίας 18000 BTU]} / 3. 

 

 

 4.Το άθροισμα σταθμισμένης βαθμολογίας προκύπτει από την αξιολόγηση των Τεχνικών 

Προσφορών, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης  του Παραρτήματος Θ΄(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦ.).  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.  

 

  

  

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα προσφερόμενα είδη του Παραρτήματος Α θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
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Προσοχή: Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά 

υπογεγραμμένου. 

Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως 
αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στο συνημμένο αρχείο «Θεωρημένη Τ.Π.» και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι σύμφωνα 
με το άρθρο 54 του ν.4412/16. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
 

Μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς και κατά τη 

χρονική περίοδο ισχύος της, κάθε φορά που η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει την προμήθεια 

συγκεκριμένων αγαθών, θα διενεργείται νέος διαγωνισμός μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι 

συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας πλαίσιο, με προεπιλεγμένους προμηθευτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον νέο διαγωνισμό, έχουν οι προμηθευτές που έχουν υπογράψει την 
Συμφωνία πλαίσιο οι οποίοι μετά από Πρόσκληση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον 
εκάστοτε αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός 10 ημερών ηλεκτρονικά  α) 
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά»  και β) (υπο) φάκελο 
με νέα  οικονομική προσφορά. 
Επισημαίνεται ότι, η προσφερόμενη τιμή έκαστου συμβατικού είδους στις επιμέρους εκτελεστικές 
συμβάσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει την  τιμή με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο, ο 
οικονομικός φορέας. 
 
 
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
ΗΜΕΡΑ : 
ΩΡΑ : 
 
1.1 Αν κάποιος προμηθευτής δεν υποβάλει προσφορά καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο και η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο. Στην ανωτέρω 
περίπτωση καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός προμηθευτή, η 
διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους προμηθευτές μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής 
σύμβασης με τον μειοδότη προμηθευτή. 
1.2 Ο προμηθευτής δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους νέους διαγωνισμούς 
για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή 
στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η 
οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον προμηθευτή. 
1.3 Σε περίπτωση που κανείς προμηθευτής δεν υποβάλλει προσφορά, η επαναληπτική διαγωνιστική 
διαδικασία ματαιώνεται. 
 
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4412/16,, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
2.2 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» υποβάλλεται 
από τον οικονομικό φορέα, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677), το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), με το οποίο οι  
οικονομικοί φορείς καλούνται να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. 
 
 2.3 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προμηθευτής επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και ώρα ………., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
4.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, 

μετά και την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ο υποψήφιος 

ανάδοχος στον οποίο έχει αποφασισθεί να ανατεθεί η σύμβαση καλείται να υποβάλλει στο 

δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 , και κατά περίπτωση του άρθρου 82 του Ν.4412/16.  

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
5.1 Θα διενεργηθεί σύμφωνα με την παρ. 3.4 « Πρόσκληση υποβολής  δικαιολογητικών 

κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του Παραρτήματος Γ’ της  Δ/ξης. 

5.2 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii) , iii) της παρ. 3.4 « Πρόσκληση υποβολής  

δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του Παραρτήματος Γ’ της  Δ/ξης 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του 

προσωρινού ανάδοχου.  
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5.3 Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεούνται 

να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει 

τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
 
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
6.1 Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής. 
6.2 Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την  τιμή 
με την οποία συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο. 
 
7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

7.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την 

προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι 

ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 

Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για 

διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη Δ/ξη ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του οικονομικού φορέα  

 
8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
8.1 Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
8.1.1 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο. 
8.1.2 Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες ποσότητες των ειδών. 
8.1.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
8.1.4 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση. 
 
9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

  Επισημαίνεται ότι οι Αναθέτουσες Αρχές  οφείλουν να ενημερώνουν την Γ.Γ.Ε. για τα αποτελέσματα των 
επαναληπτικών Δ/σμών.  Πιο συγκεκριμένα, μόλις η αναθέτουσα αρχή αναρτήσει την εκτελεστική της 
Συμφωνίας Πλαίσιο σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. αποστέλλει ενημερωτικό σημείωμα (με τον Α.Δ.Α.Μ. της 
σύμβασης του ΚΗΜΔΗΣ αλλά και τους αντίστοιχους συστημικούς αριθμούς νέων διαγωνισμών του 
ΕΣΗΔΗΣ) στην αρμόδια Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Γ.Γ.Ε. (τα 
στοιχεία της οποίας παρατίθεται στην πρώτη σελίδα της Δ/ξης) προκειμένου εκείνη να είναι σε θέση να 
αποτυπώσει την συγκεντρωτική εικόνα των αποτελεσμάτων της Συμφωνίας Πλαίσιο.  

 
 

                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’ 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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1. Εκτέλεση της Συμφωνίας πλαίσιο  

 Η εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο θα διενεργηθεί από Επιτροπές που θα συστήσουν  οι Αναθέτουσες 

Αρχές, οι  οποίες και θα εισηγούνται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της συμφωνίας πλαίσιο ή 

και των εκτελεστικών συμβάσεων, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης, υπό τους 

όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

2. Διάρκεια συμφωνίας πλαίσιο  

Η διάρκεια της  συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε δύο χρόνια  από την ημερομηνία υπογραφής αυτής με 

δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος).  

3. Χρόνος παράδοσης υλικών  

Α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 5 εβδομάδων σε αποθήκες των Αρχών 

εντός του Νομού Αττικής.    Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν 

από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 

του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

4. Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
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τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

5.  Παραλαβή των αγαθών της συμφωνίας πλαίσιο – Χρόνος και τρόπος παραλαβής τους. 

 

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

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

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Θ’ της παρούσας (σχέδιο εκτελεστικής 

της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 

ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση Ε’ των τεχνικών προδιαγραφών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

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

περίπτωση τον ανάδοχο. 

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

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

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

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

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

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

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

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες. 

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

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

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
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υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

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

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

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

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

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

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

6. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 
 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

7. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  

των παραγράφων 4(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση) και 6 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
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παράδοση προμήθειας ), να υποβάλει κατά περίπτωση προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

[Ονομασία Τράπεζας] 

[Κατάστημα] 

[Δ/νση οδός -αριθμός TK fax]    [Ημερομηνία έκδοσης]  

      ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό] 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                    
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΚΑΑ)                             
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                      
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                      

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &                                         
  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ          

 ΤΜΗΜΑ:  
 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20  ΑΘΗΝΑ  ΤΚ  10181 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. 

Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό]. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ/νση [διεύθυνση της έδρας της 

εταιρείας] για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό [αριθμός συμφωνίας 

πλαίσιο ] συμφωνίας πλαισίου, που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή 

………………………………………………(αρ. διακ/ξης- ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού) προς 

κάλυψη αναγκών του …………………και το οποίο ποσόν καλύπτει το 0,5% επί της συνολικής 

αξίας της συμφωνίας πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο σύμφωνα με το  παρ. 1 

γ του άρθρου 72 του Ν. 4412/16, αξίας [αριθμητικά η αξία της διακήρυξης] ΕΥΡΩ αυτής,  η 

οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα 

       και αναλόγως κατ’ έτος σε σχέση με το χρόνο της συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. 
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- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την [ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγυητικής επιστολής } 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                         
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 

              

 

 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 [Ονομασία Τράπεζας] 

[Κατάστημα] 

[Δ/νση οδός -αριθμός TK fax]    [Ημερομηνία έκδοσης]  

      ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό] 

 

Προς 
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     ……………………………………………… 

(Ο εκάστοτε φορέας εκτέλεσης) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό]. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, 

υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ\νση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την 

καλή εκτέλεση της με αριθμ.….εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, που υπέγραψε 

μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών ……………………………..(αρ. διακ/ξης…………….) προς κάλυψη 

αναγκών του ……………..και το οποίο ποσόν καλύπτει το  5% της αξίας της σύμβασης  χωρίς  να 

υπολογίζεται Φ.Π.Α. αξίας [αριθμητικά η αξία της σύμβασης] ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 

εμάς,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
                                                                                                                                       (Εξουσιοδοτημένη 
Υπογραφή) 

 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας  

Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση: οδός -αριθμός TK ----------------- 
fax ) -----------------------                                                                                           Ημερομηνία έκδοσης…………… 
                                                                                                                                                    ΕΥΡΩ. …………………… 
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Προς  

……………………………………………… 

(Ο εκάστοτε φορέας εκτέλεσης) 

 

          ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ………    ΕΥΡΩ   ……….. 

-    Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ.   ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 
μας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………..Δ/νση………………………………………………για την λήψη 
προκαταβολής ίσης με το  ----%  της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της με 
αριθ…………..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια 
……………………………….της (αριθ. Διακ/ξης…..) προς κάλυψη 

αναγκών του …………., πλέον τόκων.  

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

-  Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

 

                                                                                                                                       (Εξουσιοδοτημένη 
Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

Δ/νση οδός -αριθμός TK …………….. 

Fax        ………………..                               Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

                       ΕΥΡΩ. ………………………………. 

        Προς:  

……………………………………………… 

(Ο εκάστοτε φορέας εκτέλεσης) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ……….. 

- ΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως ποσού των ΕΥΡΩ 

……………….  (και ολογράφως ……………………) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  

της εταιρείας ………………………………………..Δ/νση……………………………………………………….για την καλή 

λειτουργία  των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε 

μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς 

κάλυψη αναγκών του ………………………………………. .  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 

εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ    
 
   
 
 

 

 

                                                                                                                       ΑΘΗΝΑ          /       /2017       

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                             

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΚΑΑ)                                            

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                                   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ                                                    

ΤΜΗΜΑ …………………… 

 

   

Αριθμός Συμφωνίας Πλαίσιο: ………………………………………. 

 

Σχετ.  1. Απόφαση Κατακύρωσης…………. 

          2. Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου…… 

          3. Ανακοίνωση Κατακύρωσης……… 

 

 

Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο: Συμφωνία Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα 

παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος), για την προμήθεια των ειδών: …………….για κάλυψη 

των αναγκών των αναθετουσών αρχών: (όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο 

Παράρτημα Ι) .  
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Εθνική Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή - (ΕΚΑΑ) : 

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.   

Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το N. 4412/16 

όπως ισχύει. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες, παραγγελίες και παραδόσεις των αγαθών 

που θα απαιτούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές. 

Η ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται της παρακάτω πρόνοιες: 

i.Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο 

όρο στον πληθυντικό και αντίστροφα.  

ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από 

δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων.  

iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται 

σαν αναφορές σε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές της αυτό έχει τροποποιηθεί 

από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της 

τροποποίησης.  

iv. Οι τίτλοι/ επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση 

των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας 

Πλαίσιο με κανένα τρόπο.  

v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα 

ερμηνεύονται ως αναφορές σε Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την 

αντίστοιχη αρίθμηση. 

vi. Αναφορά σε Άρθρο  ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολό του, εκτός εάν 

καθορίζεται διαφορετικά.   

ΟΡΙΣΜΟΙ: Ως αναφέρονται στο κείμενο της Δ/ξης. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

1.Εμπλεκόμενα Μέρη 
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Η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, (εφεξής καλούμενη η ΕΚΑΑ ) και των εταιριών:  

Α. Επωνυμία εταιρίας – Ταχυδρομική διεύθυνση εταιρίας, εκπροσωπούμενη από τον 

Πρόεδρο ή το μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας κ…… με Α.Δ.Τ. ….….βάση του από    /  /    Πρακτικού 

του Δ.Σ. 

Β. Επωνυμία εταιρίας – Ταχυδρομική διεύθυνση εταιρίας, εκπροσωπούμενη από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ…… με Α.Δ.Τ. ….βάση του από   /  /   Πρακτικού του Δ.Σ. 

Γ.….. 

(εφεξής  καλούμενοι  Οικονομικοί φορείς). 

 

2. Περιεχόμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο  

Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και τα ακόλουθα 

παραρτήματα και αντικαθιστά όλη την προηγούμενη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε, 

αποτελώντας έτσι την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των Εμπλεκόμενων Μερών. 

Παράρτημα Ι – Αναθέτουσες Αρχές (Οι Αναθέτουσες Αρχές σύμφωνα με τον 

Πίνακα Α΄ του Παραρτήματος Α΄ ) 

Παράρτημα ΙΙ – Οικονομικοί φορείς και Αγαθά στις Αναθέτουσες Αρχές σύμφωνα 

με την αρ. ….Δ/ξη την αρ. πρωτ. ………..Κατακύρωση και την προσφορά του 

Οικονομικού φορέα  

 

 

3. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο 

 

Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο 

Οικονομικός φορέας θα παρέχει στην αναθέτουσα αρχή συγκεκριμένα αγαθά (σύμφωνα με 

τον Παράρτημα Α’ της Δ/ξης), ύστερα από την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού για τις 

εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεις. Ο νέος διαγωνισμός θα διενεργείται μετά 

από απόφαση – πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο να υποβάλουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά 

για το συγκεκριμένο αγαθό ή κατηγορία αγαθών. Ειδικά στην περίπτωση των αγαθών και 

λόγω παρέλευσης άνω του έτους από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο ή εξέλιξης της 
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τεχνολογίας, η βελτίωση μπορεί να αφορά και τεχνικά χαρακτηριστικά των αγαθών. 

(Παράρτημα ΙΙ). 

Η Συμφωνία πλαίσιο δεσμεύει τις αναθέτουσες αρχές να υποβάλουν συγκεκριμένη παραγγελία, 

σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της 

Συμφωνίας Πλαίσιο σύμβασης. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.5 περ.γ του ν.4412/16 όταν συνάπτεται μία Συμφωνία 

πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς και αν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν 

έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή αγαθών, η εν λόγω συμφωνία-

πλαίσιο εκτελείται με νέο διαγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι 

συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία πλαίσιο. 

 

4.Υποχρεώσεις 

 

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

υποβάλουν παραγγελίες, όπως περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας  και ο 

Οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει τα αγαθά (Παράρτημα ΙΙ) της παραγγελίας, 

ενώ η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να καταβάλει στον Οικονομικό φορέα το ποσό της 

συμφωνηθείσας τιμής, όπως έχει προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της 

συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την  

(προσφερόμενη ανά μονάδα) τιμή με την οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

Συμφωνία Πλαίσιο. 

Οι Αναθέτουσες Αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών τους και 

υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Παραγγελίες ως προς τα είδη αγαθών του Παραρτήματος Α’ 

υπό τους όρους αυτής της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

Επίσης, δέσμευση υπάρχει εφόσον μία αναθέτουσα αρχή υποβάλει μία συγκεκριμένη 

παραγγελία, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο και μετά την υπογραφή της 

εκτελεστικής της Συμφωνίας Πλαίσιο σύμβασης.  

Μία παραγγελία θεωρείται έγκυρη μόνο όταν η αναθέτουσα αρχή, με δική της 

πρωτοβουλία, υποβάλει πρόσκληση για παροχή αγαθών προς τον Οικονομικό φορέα. 

5.΄Εναρξη και διάρκεια  

 

Η Συμφωνία πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και είναι έγκυρη για υποβολή 

παραγγελιών μέχρι και τρία έτη από την υπογραφή της, ήτοι   /   /  ,  με δυνατότητα 

παράτασης με απόφαση της ΕΚΑΑ για ένα ( 1) ακόμη έτος μετά την λήξη της τριετίας.   
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Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο, παραμένουν σε πλήρη ισχύ για όλες 

τις παραγγελίες που έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο ισχύος της. Μετά τη λήξη της ισχύος 

της Συμφωνίας πλαίσιο, οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται στη φάση της 

εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο.  

 

6.Εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο 

 

6.1. Η εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές του 

Παραρτήματος Ι σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 41 του Ν. 4412/16. 

6.2. Για τη σύναψη των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων, οι Αναθέτουσες 

Αρχές δύνανται να διαβουλεύονται γραπτώς με το οικονομικό φορέα, ζητώντας, εάν 

χρειάζεται, να ολοκληρώσει την προσφορά του με συμπλήρωση/βελτίωση αυτής,  σύμφωνα 

με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, βάσει των εκάστοτε δεδομένων (τιμές αγοράς, 

δημοσιονομικές συνθήκες, ανάγκες αναθέτουσας αρχής κλπ).  

Η βελτίωση αφορά την προσφερόμενη τιμή του Οικονομικού φορέα, η οποία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει την τιμή με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο. Ειδικά στην 

περίπτωση των αγαθών και λόγω παρέλευσης άνω του έτους από την υπογραφή της 

Συμφωνίας Πλαίσιο ή εξέλιξης της τεχνολογίας, η βελτίωση μπορεί να αφορά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά των αγαθών. 

6.3. Σε κάθε εκτελεστική σύμβαση θα αναφέρονται αναλυτικά οι κρατήσεις που ισχύουν σε 

κάθε φορέα καθώς και τα  απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής. 

6.4. Στην περίπτωση που η εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο ανατεθεί στις Αναθέτουσες 

Αρχές σύμφωνα με την παρ 6.1, αυτές μόλις αναρτήσουν  την εκτελεστική της Συμφωνίας 

Πλαίσιο σύμβαση στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. αποστέλλουν ενημερωτικό σημείωμα (με τον Α.Δ.Α.Μ. 

της σύμβασης του ΚΗΜΔΗΣ αλλά και τους αντίστοιχους συστημικούς αριθμούς νέων 

διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ) στην αρμόδια Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών 

Διαδικασιών της Γ.Γ.Ε. (τα στοιχεία της οποίας παρατίθεται στην πρώτη σελίδα της Δ/ξης) 

προκειμένου εκείνη να είναι σε θέση να αποτυπώσει την συγκεντρωτική εικόνα των 

αποτελεσμάτων της Συμφωνίας Πλαίσιο. Επίσης μετά την λήξη ισχύος κάθε εκτελεστικής 

σύμβασης οι Αναθέτουσες Αρχές θα αποστέλλουν στην ΕΚΑΑ βεβαίωση σχετικά με την 

πλήρη και κανονική εκτέλεση αυτής. 

6.5. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο, μετά από κυβερνητικές 

αλλαγές υπάρξει μετονομασία αναθέτουσας αρχής , η εν λόγω αναθέτουσα αρχή θα 

συνάπτει την εκτελεστική σύμβαση με την νέα ονομασία. 
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6.6. Η αναθέτουσα αρχή, κατά την διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί το δικαίωμα 

να συμπεριλάβει στους νέους διαγωνισμούς της ποσότητες αγαθών τις οποίες δεν 

προμηθεύτηκαν τα προηγούμενα έτη.  

6.7 Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να διενεργούν νέους διαγωνισμούς ανά έτος για 

ποσοστό μικρότερο από το 50 % που τους αναλογεί και όπως αυτό περιγράφεται ειδικότερα 

στο παράρτημα Α’ της Διακήρυξης 

6.8 Επίσης, πριν την λήξη της Συμφωνία Πλαίσιο, ποσότητες αγαθών που δεν έχουν 

αγορασθεί από μία Αναθέτουσα Αρχή (σύμφωνα με τον Πίνακα Α΄ του Παραρτήματος Α΄) 

δύναται να αγορασθούν από άλλη Αναθέτουσα Αρχή της Συμφωνίας Πλαίσιο εφόσον 

υπάρχει διαθεσιμότητα αυτών. 

6.9. Η συμφωνία – πλαίσιο, οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις και οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις αυτών  αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4412/16. 

6.10. Το κείμενο των επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη ως Παράρτημα « Θ ». 

6.11. Τα παρεχόμενα αγαθά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’ Τεχνικές 

προδιαγραφές της αρ……. Διακήρυξης.  

 

7. Συνολική αξία της συμφωνίας πλαίσιο 

Η συνολική αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται σε ποσό ………€ συμπεριλαμβανομένων 

των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με τον ισχύοντα ΦΠΑ 24%,(κατά 

περίπτωση είδους) .  

 

 

8. Δικαίωμα προαίρεσης 

Οι ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Α΄ της Δ/ξης είναι ενδεικτικές και μπορούν 

να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα δικαιώματα προαίρεσης όπως αυτά περιγράφονται 

ειδικότερα στο ανωτέρω Παράρτημα. 

 

9. Διάρκεια Της συμφωνίας - πλαίσιο  
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Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται σε 3 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η Συμφωνία Πλαίσιο μπορεί να παραταθεί περαιτέρω 

για ένα ( 1) ένα ακόμη έτος μετά την λήξη της τριετίας.   

 

10. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο 

 

Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαίσιο, οι Οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι 

να καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας – πλαίσιο το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας – πλαίσιο ή 

τμήματος της συμφωνίας –πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και 

αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο.  

1.Επωνυμία εταιρίας …κατέθεσε την υπ΄ αριθ…………εγγυητική επιστολή της Τράπεζας……..-

Κατάστημα οδού……….., ποσού………….ευρώ. 

2.Επωνυμία εταιρίας …κατέθεσε την υπ΄ αριθ…………εγγυητική επιστολή της Τράπεζας……..-

Κατάστημα οδού……….., ποσού………….ευρώ. 

 

11.  Ανωτέρα Βία 

 

Ο Οικονομικός φορέας που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

12. Τροποποίηση συμφωνίας πλαίσιο κατά τη διάρκειά της 

Η Συμφωνία - Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης , μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

 

13. Ματαίωση της διαδικασίας της Συμφωνίας Πλαίσιο  
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Η διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο δύναται να ματαιωθεί από την ΕΚΑΑ σύμφωνα με το 

διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.  

 

14. Γλώσσα  

Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

15. Διαδικασία  νέων διαγωνισμών  

 

Στην περίπτωση των συμφωνιών – πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς  α) κατά 

την υποβολή των προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79 του Ν.4412/16, 

προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις 

σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη 

συμφωνία-πλαίσιο, 

β) πριν από την ανάθεση κάθε σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον/τους 

προσφέροντα/ες στον/στους οποίους έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να 

υποβάλει/ουν ενημερωμένα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του 

Ν.4412/16 , και κατά περίπτωση, το άρθρο 82 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το 

άρθρο 79 του Ν.4412/16/. 

 

16. Λοιποί όροι  

 

Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας - Πλαίσιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει 

οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις της Συμφωνίας - Πλαίσιο. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

αποφασίσει την ακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που 

οφείλονται σε αυτόν για αγαθά για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή 

ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της Συμφωνίας - Πλαίσιο.  

 

17. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση των εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων εφαρμόζονται: 
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 οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του Ν. 

4412/16, 

 οι όροι της διακήρυξης και 

 συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει συνταχθεί σε ……… ( ) πρωτότυπα. Ένα προορίζεται για την Α.Α. 

και ένα για τον εκάστοτε Οικονομικό φορέα   

 

                                                     ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

                 

      Για το Ελληνικό Δημόσιο                                                   Για τους Οικονομικούς φορείς 

             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Επωνυμία εταιρίας 

…… 

 

2.  Επωνυμία εταιρίας 

…… 

 

3.   

……………………….                                                

 

 

 

 

Παράρτημα Ι. Αναθέτουσες Αρχές 

 Οι Αναθέτουσες Αρχές που παρατίθενται κατωτέρω, και οι οποίες έχουν το δικαίωμα να 

υποβάλλουν παραγγελίες  αγαθών μετά την διενέργεια νέου διαγωνισμού υπό τους όρους 

της Συμφωνίας Πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα συναφθούν. 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ…………. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: … ………ευρώ  

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: … ………ευρώ 

, Προϋπολογισθείσα δαπάνη: … ………ευρώ 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: … ………ευρώ 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: … ………ευρώ 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: … ………ευρώ 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: … ………ευρώ 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: … ………ευρώ 

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: …………… ευρώ 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙ– Οικονομικοί φορείς και Αγαθά  

 

Το Παράρτημα αυτό θα περιέχει τα αγαθά για τα οποία έκαστος οικονομικός φορέας συμμετέχει 

στη Συμφωνία Πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, ενδεχομένως να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 

με την ομαδοποίηση των ειδών, τις περιγραφές και χαρακτηριστικά τους, τις τιμές τους ανά 

τεμάχιο κ.τ.λ.  

 

Α.Α. Περιγραφή Αγαθών  Οικονομικός 

φορέας  

 Προσφερόμενη 

τιμή  

1.  1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

2.  …………. …………… 

3.    
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Θ΄ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ……… ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Κ.Α.Α) 

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ Σ.Π.]  
…………………….. 
…………………… 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………./2017 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 

ΑΓΑΘΟ: 

ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
 
 
Σήμερα την ________ του μηνός _____ του έτους _________ (Ημέρα…/Μήνας…/ Έτος….), ημέρα 
______ στο  ________  ( στοιχεία της αναθέτουσας αρχής), οι υπογεγραμμένοι: αφ’ ενός o/η κ. 
_________, (ιδιότητα του υπογράφοντος/ούσης), που εκπροσωπεί με την ιδιότητά της αυτή το 
_________ (επωνυμία αναθέτουσας αρχής), με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρία 
με την επωνυμία «_____________», Α.Φ.Μ. _________, ΔΟΥ________, που εδρεύει στη 

___________, Τ.Κ. _______ ___________, τηλ. ___ ______, FΑΧ ___ ______, που νομίμως 
εκπροσωπείται από τον από τον κο/κα ………………………….με Α.Δ.Τ.: …………………..,  βάσει του υπ’ 
αριθμ. ……………….Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ………………………), συμφώνησαν 
και συναποδέχθηκαν τα εξής: 
 
Με βάση την Δ/ξη ………………. (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί 
επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) και την αριθμ. 
………………… υπογραφείσας Συμφωνίας – Πλαίσιο μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Α.Α.) 
και της ανωτέρω εταιρίας  διενεργήθηκε την ………………………νέος διαγωνισμός όπως καταγράφεται 
στο Παράρτημα Ζ’ της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής, για την προμήθεια ………………………………….., 
προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………………… € για την κάλυψη των αναγκών του ………………………. 
(φορέα – αναθέτουσα αρχή). 
 
Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερομένου νέου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ’ 
αριθμ. ………………………….. Απόφαση, και με την υπ’ αριθμ. ………………………… Οριστική Ανακοίνωση 
κατακύρωσης (συμπληρώνεται και πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα της 
εταιρείας με την επωνυμία: «……………………………………» σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του 
συνολικού ποσού των ……………………….€ (και ολογράφως), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων 
κρατήσεων, και ποσοστού 24% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα. 
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Σύμφωνα με την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» η εταιρεία ………………. υπέβαλε την από …………..υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της ότι δεν έχει εκδοθεί 
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με 
το Άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.  

 
Ύστερα από αυτά, ο κος/κα …………………….., με την παραπάνω ιδιότητά του/της αναθέτει στην 
ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει 
την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα διέπεται από τους όρους της προηγηθείσας σχετικής συμφωνίας – πλαίσιο και 

αφορά την προμήθεια …………………………στον ………………………………… (αναθέτουσα αρχή), 

όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στα κείμενα σύμβασης της διαδικασίας του νέου 

διαγωνισμού και την σχετική οικονομική ή/και τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ  2Ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 

 

Ως έναρξη ισχύος της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο μέρη ήτοι η 

…/…/… τηρουμένων των προβλέψεων του εδάφιου β’ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4412/16.) 

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την αποπληρωμή του συμβατικού 

τιμήματος πλην περιπτώσεων δικαστικής επίλυσης διαφορών, οπότε και ισχύει μέχρι την έκδοση 

τελεσίδικης απόφασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  3Ο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Οι ποσότητες , τα είδη , οι τιμές και η Αναθέτουσα Αρχή  για την οποία προορίζονται, ορίζονται ως 

κατωτέρω :  

 

Αναθέτουσα Αρχή  

 

         Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδος 

(σε €) με κρατήσεις 

χωρίς Φ.Π.Α. 
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Αξία …………..τεμαχίων                                         € 

Πλέον ΦΠΑ                                        € 

Γενικό Σύνολο:                                        € 

 

                                           

 Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 

αναδόχου στο χώρο φύλαξης της αναθετουσας αρχής , (αναγράφεται η Δ/νση), για τον οποίο 

προορίζεται και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς τους.  

Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν 

υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Τα προς προμήθεια αγαθά, που αναφέρονται στο Άρθρο 3 του παρόντος, θα είναι καινούρια, 

αμεταχείριστα και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου η οποία καλύπτει τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/ξης ……………… της Συμφωνίας Πλαίσιο και του νέου 

διαγωνισμού οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 

………….. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………….. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί 

της συνολικής αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ ). 

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και επιστρέφεται στον Ανάδοχο στο 

σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Μόνο για τα αγαθά που οι τεχνικές τους προδιαγραφές προβλέπουν εγγύηση καλής λειτουργίας, ο 

ανάδοχος – προμηθευτής, υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης για καλή λειτουργία των 

αγαθών, ισχύος …………………. ετών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ’ της Δ/ξης …………….., εκ ποσοστού 

ίσο με το ……..% της συμβατικής αξίας αυτών, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκ ποσού ……………… €. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η Εκτελεστική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης , μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 39 και 132 

του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.   

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης τελεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

β) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 5 εβδομάδων σε αποθήκες των Αρχών 

εντός του Νομού Αττικής.    Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν 

από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 

του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

Παραλαβή των αγαθών της εκτελεστικής σύμβασης – Χρόνος και τρόπος παραλαβής τους. 

 

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

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

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Θ’ της παρούσας (σχέδιο εκτελεστικής 

της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 

ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση Ε’ των τεχνικών προδιαγραφών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

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

περίπτωση τον ανάδοχο. 

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

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

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

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

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

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

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

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες. 

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

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

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
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υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

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

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

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

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

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

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 5 εβδομάδων σε αποθήκες των Αρχών 

εντός του Νομού Αττικής.    Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν 

από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 

του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
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ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις των 

παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.  

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  

των άρθρων 11 και 12 του παρόντος , να υποβάλει κατά περίπτωση προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με 

άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή  

ΑΡΘΡΟ 15ο 
 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 

δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν 

από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του 

Ν.4412/16 συμφωνίας πλαίσιο.  

β) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύναψης σύμβασης.  

γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Στην  προσφορά  θα  πρέπει  να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω  τρόπους 
πληρωμής :  
 
Α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας  των αγαθών/υπηρεσιών μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους.  
 
Β)    Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, 
μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του Ν/4412/16 χωρίς ΦΠΑ και την καταβολή του 
υπολοίπου: 
 ι)  είτε μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με την παραγρ. 2β 
του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016  
ii) είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής 
κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον 
συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 
Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί  
της  εισπραχθείσης προκαταβολής  και για χρονικό   διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία 
λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής   και  ποσοτικής παραλαβής. 
  Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου    
δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-
09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού 
εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την 
ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας. 
Όταν  στην  προσφορά   δεν  δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωμής, 
λογίζεται ο πρώτος (Α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος  πληρωμής. 
Τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 
Σε περίπτωση υπερημερίας της αναθέτουσας αρχής ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παράγραφο Ζ΄ 
του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013)  

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

 

2. Το κείμενο της παρούσας κατισχύει της κατατιθέμενης προσφοράς του Αναδόχου εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι – 

αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά, η παρούσα, ο Ν.4412/2016, η διακήρυξη 

του προηγηθέντος της συμφωνίας – πλαίσιο διαγωνισμού, η κατακύρωση, η συμφωνία - πλαίσιο, ο 

νέος διαγωνισμός, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
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4. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και 

των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια 

πρωτότυπα.  Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα του 

αναθέτουσας αρχής  (αναγράφεται το Υπουργείο), το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του 

Αναδόχου, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

Για όλα τα θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε ανεπιφύλακτα, σε 
συνδυασμό προς τους όρους της Δ/ξης με αριθμ. …….. της με αριθμ. ………….. Συμφωνίας - Πλαίσιο 
και του με αριθμ. ………….  νέου διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του. 
 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
                   Η  Αναθέτουσα Αρχή 
 
 

____ _________ 

Για τον Ανάδοχο 
«________ _______» 

 
 
 

Xxxx YYYYY 
 
 

 
 

………………………………… 
 
 

                                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι’  

 
                                                                            

                                «  ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕSPD»                   

Σας παραπέμπουμε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από την υπηρεσία  έγγραφο 1) espd-

request.pdf καθώς  και στο σχετικό 2) espd-request.xml αρχείο που έχουμε αναρτήσει στα 

συνημμένα του ηλεκτρονικού συστηματικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.  

Επιπλέον σας παραπέμπουμε στο διαδικτυακό τόπο http: //www.promitheus.gov.gr  όπου έχει 

αναρτηθεί ανακοίνωση περί ορθής συμπλήρωσης του ESPD. 

Οι προμηθευτές παρακαλούνται όπως συνδεθούν στο διαδικτυακό τόπο https://ec/europa.eu 

/tools/espd προκειμένου να συμπληρώσουν το αρχείο ESPD. 
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