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  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ  

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) C.P.V. : 09310000-5 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ.  1/2021  

Προκήρυξη  Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την 

ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων και των οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ 

ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την 

υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», 

με κωδικό MIS 5087323.  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη :   

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 

συναλλαγές».   

3. Τις διατάξεις του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
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κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις».   

5. Την  µε αριθµ. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ 3748/Β΄/24-10-2017) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής  Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης περί «καθορισµού ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και 

τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

7. Τις διατάξεις του N.4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού 

διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού 

Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για 

την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».   

9. Τις διατάξεις του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

10. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π. 

11. Tην  µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

««Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  

12. Την µε αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».   

13. Την υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016».  

14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων   

15.  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που    

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

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

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

ρητά παραπάνω.  

16. Τα άρθρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019). 

17. Το άρθρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019). 

18. Το άρθρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019). 

19. Το άρθρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019). 

20. Το από 18/3/2015 Καταστατικό της ΑΜΚΕ – Κέντρο Νέων Ηπείρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

21. Το απόσπασμα πρακτικού της αρίθμ. 1/26-2-2021 συνεδρίασης του ΔΣ της ΑΜΚΕ ΚΝΗ περί 

εξουσιοδότησης υπογραφής του Προέδρου. 

22. Την αρίθμ. 552/25-02-2021 Συμφωνία Επιδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων 

Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 

προστασία» με Κωδικό ΟΠΣ 5087323 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
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Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης 

Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

23. Την με αρ. YCE/21/PR/003/APR Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης. 

24. Το απόσπασμα πρακτικού της αρίθμ. 1/26-2-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ περί συγκρότησης 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών. 

25. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες των κτιρίων και των 

οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου 

για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό 

MIS 5087323. 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε  

  

1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό, Διεθνή άνω των ορίων Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό µε 

σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, εκτιμώμενης 

κατανάλωσης 727.722,77 kWh ενέργειας [και ενδεικτικής χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών], 

προϋπολογισμού εκατόν πενήντα μία χιλιάδων ευρώ (151.000,00€) (σύνολο χρεώσεων) χωρίς ΦΠΑ 

6% ή των εκατόν εξήντα χιλιάδων και εξήντα ευρώ (160.060,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα προαίρεσης, πριν την εξάντληση της αρχικής 

ποσότητας των 727.722,77 kWh, όποτε συμβεί αυτό, να αναθέσει στον ανάδοχο την προμήθεια έως 

και άλλων 396.039,60 kWh ενέργειας, με εκτιμώμενη αξία της προαίρεσης το ποσό των ογδόντα 

πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ. Επομένως, η συνολική εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 

διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (236.000,00€), συμπεριλαμβανομένων λοιπών ρυθμιζόμενων 

χρεώσεων (Δήμος, ΕΡΤ, πάγια τέλη κλπ) χωρίς ΦΠΑ, ή στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων 

εκατόν εξήντα ευρώ (250.160,00€) συμπεριλαμβανομένων λοιπών ρυθμιζόμενων χρεώσεων 

(Δήμος, ΕΡΤ, πάγια τέλη κλπ) και του ΦΠΑ 6% για τις ανάγκες των κτιρίων και των οικιών που 

μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για 

την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με 

κωδικό MIS 5087323. 

 Ο συνολικός Προϋπολογισµός και οι (εκτιµώµενες) ποσότητες, όπως διαμορφώνεται, αναλύεται, ως 

εξής: 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ * 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ** 
Τελικές 

Εκτιμώμενες 
Ανταγωνιστικ
ές Χρεώσεις 

  (€) ** 

Πάγιο 
€/μήνα 

Τιμή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (€/kWh) 

Παροχές 
(αριθμός)  
Χ μήνες ** 

Εκτιμώμενη Κατανάλωση 
Ηλεκ. Ενέργειας   (kWh)** 

ΣΤΗΛΕΣ 1 2 3 4 5 

1 
ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  

(Ανταγωνιστικές 

0,00    176 Χ 8  0 

  0,101   727.722,77 73.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ * 73.500,00 
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Χρεώσεις) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ * -3.500,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ = 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ * 

70.000,00 

2 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ- 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις - Λοιπές Χρεώσεις -   Πάγια -Τέλη  

 

81.000,00 

3 ΣΥΝΟΛΑ 

 Σύνολο Χρεώσεων 151.000,00 

             Φ.Π.Α. 6% 9.060,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 160.060,00 

*  ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

** ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 176  ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ελήφθησαν υπ’ όψιν οι καταναλώσεις ενέργειας  

από το σύνολο των παροχών των κτιρίων και των οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της 

Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: 

Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό MIS 5087323, οι οποίες είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή και ενδέχεται να μεταβληθούν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν καταβάλλει εγγύηση / προκαταβολή κατανάλωσης προς τον προμηθευτή. 

2. Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών  
 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 µε χρήση της 

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,  ύστερα από ελάχιστη προθεσµία 

δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 

4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και  το άρθρο 15  της αριθµ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) 

Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».   

 

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Η ∆ιαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 

12/3/2021 

 

12/3/2021 

ώρα :  15:00 µ.µ. 

 

23/3/2021 ώρα :  15:00 

µ.µ. 

  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της αριθµ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».   

  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.   

 

3. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς υποχρεωτικά για το σύνολο της προμήθειας 

ηλεκτρικού ρεύματος.  

 Προσφορά η οποία θα δίδεται για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.   

4. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιµής.    

5. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

6. ∆ικαίωµα συμμετοχής στο διαγωνισµό (παρ. 2.2.1. του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης) έχουν 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστηµένα σε   

α) κράτος-µέλος της Ένωσης,  

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

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

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 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.  

7. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς, για εκατόν ογδόντα (180) 

ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.  

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

συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε 
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προσφορά στο διαγωνισµό (Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -1), ποσού ίσου µε το 1% επί της συνολικής  

εκτιµώµενης αξίας εξαιρουμένης της προαίρεσης, εκτός Φ.Π.Α.,  [άρθρο 72  παρ. 1
α
 του Ν. 4412/2016].   

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής αναγράφεται στο άρθρο 2.2.2.1 του αναλυτικού 

τεύχους της Διακήρυξης 

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

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

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

ισχύος της προσφοράς (25/09/2021) , ήτοι μέχρι  την 25/10/2021,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

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

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της αριθµ. 56902/215/19-05-

2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».   

10. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (ήτοι 29/03/2021 ηµέρα Δευτέρα) και ώρα 11.00 

π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών (Σύµφωνα µε τις παρ.3.1.1.-3.1.2  του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης).  

11. Η παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης θα γίνει σύμφωνα µε την παρ. 2.1.3 του Αναλυτικού 

Τεύχους της προκήρυξης.  

12. Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν  ξεκινούν από την υπογραφή τους και η διάρκειά τους θα 

είναι έως τις 31/12/2021   

13. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ 

(236.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. 6% [προϋπολογισµός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ διακοσίων πενήντα 

χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (250.160,00€), ΦΠΑ: 14.160,00€], συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος προαίρεσης.   

14. Η δημοσίευση της διακήρυξης θα γίνει σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 1.6 του Αναλυτικού 

Τεύχους της Διακήρυξης  ως εξής :    

 Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων: 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα 

 Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο: 11/03/2021 

ηµέρα Πέμπτη 

15. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα 

παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της, θα εφαρμόζονται οι κείμενες περί 

προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις. 
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16. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τα έντυπα και τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από την Αστική 

Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση «Κέντρο Νέων Ηπείρου», οδός Καπλάνη 10, Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα, στο 

τηλέφωνο +306908936673, και ηλεκτρονική διεύθυνση: info@youthcenterofepirus.org, Χρήστος Κύρος. 

17. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγµα σύµβασης αναπόσπαστα της 

παρούσας. 

 

 

 

 

  

Ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ 

Κέντρο Νέων Ηπείρου 

 

Θωμάς Τσίκος-Τσερμελής 

 Συνηµµένα:  

     Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης                      

 

   .    
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ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός άνω των ορίων Δημόσιος 
Μειοδοτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη προμηθευτή 

ηλεκτρικής ενέργειας, για τις ανάγκες των κτιρίων και 
οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου.  
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Συνοπτικά στοιχεία  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ανάδειξη  προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τις 

ανάγκες των κτιρίων των κτιρίων και των οικιών που 

μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης 

«Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για 

την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με 

κωδικό MIS 5087323. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ CPV: 09310000-5  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός  άνω  των  ορίων  

Μειοδοτικός   

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία 

του άρθρου 27, 60 και 67 του ν. 4412/16.   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ   

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

12/3/2021 (ημέρα Παρασκευή) 

Ώρα : 15:00 μ.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

23/3/2021 (ημέρα Τρίτη)   

 Ώρα : 15:00 μ.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

29/03/2021 (ημέρα Δευτέρα)                     

Ώρα : 11:00 π.μ.  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ)  

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

[Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ 

(236.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. 6% [προϋπολογισµός 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ διακοσίων πενήντα 

χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (250.160,00€), ΦΠΑ: 

14.160,00€], συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης.].   

 

 

  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

  Η αρίθμ. 552/25-02-2021 Συμφωνία Επιδότησης της 

Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου 

για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με Κωδικό 

MIS 5087323 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται 

να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης 

Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

  1.123.762,37  Kwh  συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος προαίρεσης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  

  

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

  Τα κτίρια και οι οικίες που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα 

πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο 

Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: 

Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 

 

   

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ    

 [Σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  

του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)  

  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε προσφορά ανά 

τμήμα στο διαγωνισμό (Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -1), 

ποσού ίσου με το 1% επί της συνολικής  εκτιμώμενης αξίας 

εκτός Φ.Π.Α. μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 

[άρθρο 72 παρ. 1
α
 του Ν. 4412/2016]. 

 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν  ξεκινούν από 

την υπογραφή τους και η διάρκειά τους θα είναι έως τις 

31/12/2021.  
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

  Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου (παρ. 6 του άρθρου 36 

του Ν. 4412/2016).   

Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.  

Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019), όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος οι 

φορείς όταν προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, άρθρο 64 

του Ν.4172/2013 

 

 

 08/3/2021 (ημέρα Δευτέρα)  

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση 

στον Ελληνικό Τύπο  

   11/3/2021 (ημέρα Πέμπτη) 

Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ  
   11/3/2021 (ημέρα Πέμπτη) 

Ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ   

www.promitheus.gov.gr   

 12/3/2021 (ημέρα Παρασκευή) 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ ΚΝΗ   

 www.yce.gr   

  12/3/2021 (ημέρα Παρασκευή) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία  ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ   

Ταχυδρομική διεύθυνση  Βήσσανη, Πωγωνίου  

Πόλη  Ιωάννινα  

Ταχυδρομικός Κωδικός  45500  

Χώρα  Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS  EL543  

Τηλέφωνο  +306908936673 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   info@youthcenterofepirus.org  

Αρμόδιος για πληροφορίες  Χρήστος Κύρος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.yce.gr  

  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής   

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Α.Μ.Κ.Ε. - Κέντρο Νέων Ηπείρου, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 

βρίσκεται στα Ιωάννινα που φιλοξενεί τμήματα μη τυπικής εκπαίδευσης νέων και  ενηλίκων και το τμήμα 

ένταξης αιτούντων άσυλο. Ο οργανισμός παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των 

πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης.  

    

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Υπηρεσίες Υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής 

των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης.  

  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό δίκαιο.  

  

Στοιχεία Επικοινωνίας   

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

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του  

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του φορέα : www.yce.gr  

β)  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr   

δ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :  

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή και www.yce.gr  
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ε)      H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 

συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27, 60 και 67 του ν. 4412/16. 

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης: 

1. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων και των οικιών 

που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων 

Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 

προστασία» 

2. Η προμήθεια αφορά σε ηλεκτρική ενέργεια οικιών-διαμερισμάτων, που διαμένουν ήδη 

οικογένειες-δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος στέγασης και αποτελεί βασική ανάγκη 

διαβίωσης. 

3. Η χρήση «επισπευσμένης» ανοικτής διαδικασίας συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας και διασφαλίζει την ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού ακόμη 

και σε επείγουσες καταστάσεις, όπως είναι πολλές από εκείνες που καλούνται να διαχειριστούν οι 

αναθέτουσες αρχές, στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Αναθέτουσα Αρχή δυνάμει της αρίθμ. 

552/25-02-2021 Συμφωνία Επιδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για 

την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5087323 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου 

Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η ανάδειξη προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής 1.123.762,37 

Kwh. 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): Κύριο αντικείμενο 09310000-5.  

 

Ο συνολικός Προϋπολογισµός και οι (εκτιµώµενες) ποσότητες, όπως διαμορφώνεται, αναλύεται,  ως 

εξής: 
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α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ * 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ** 
Τελικές 

Εκτιμώμενες 
Ανταγωνιστικ
ές Χρεώσεις 

  (€) ** 

Πάγιο 
€/μήνα 

Τιμή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (€/kWh) 

Παροχές 
(αριθμός)  
Χ μήνες ** 

Εκτιμώμενη Κατανάλωση 
Ηλεκ. Ενέργειας   (kWh)** 

ΣΤΗΛΕΣ 1 2 3 4 5 

1 

ΟΙΚΙΑΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  

(Ανταγωνιστικές 
Χρεώσεις) 

0,00    176 Χ 8  0 

  0,101   727.722,77 73.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ * 73.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ * -3.500,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ = 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ * 

70.000,00 

2 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ- 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις - Λοιπές Χρεώσεις -   Πάγια -Τέλη  

 

81.000,00 

3 ΣΥΝΟΛΑ 

 Σύνολο Χρεώσεων 151.000,00 

             Φ.Π.Α. 6% 9.060,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 160.060,00 

*  ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

** ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 176 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ελήφθησαν υπ’ όψιν οι καταναλώσεις ενέργειας  

από το σύνολο των παροχών των κτιρίων και των οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της 

Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: 

Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό MIS 5087323, οι οποίες είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή και ενδέχεται να μεταβληθούν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν καταβάλλει εγγύηση / προκαταβολή κατανάλωσης προς τον προμηθευτή. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ 

(236.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. 6% [προϋπολογισµός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ διακοσίων πενήντα 

χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (250.160,00€), ΦΠΑ: 14.160,00€], συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος προαίρεσης για τις ανάγκες των κτιρίων των κτιρίων και των οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ 

ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του 

έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία». 
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Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν  ξεκινούν από την υπογραφή τους και η διάρκειά τους θα 

είναι έως τις 31/12/2021.  

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

μόνο βάσει τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
1
: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 

συναλλαγές».   

3. Τις διατάξεις του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις».   

5. Την  µε αριθµ. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ 3748/Β΄/24-10-2017) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής  Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης περί «καθορισµού ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και 

τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

7. Τις διατάξεις του N.4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού 

διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού 

Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για 

την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».   

9. Τις διατάξεις του Ν 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

10. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π. 

                                                             
1
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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11. Tην  µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

««Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  

12. Την µε αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».   

13. Την υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016».  

14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων   

15.  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που    

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

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

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

ρητά παραπάνω.  

16. Τα άρθρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019). 

17. Το άρθρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019). 

18. Το άρθρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019). 

19. Το άρθρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019). 

20. Το από 18/3/2015 Καταστατικό της ΑΜΚΕ – Κέντρο Νέων Ηπείρου, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

21. Το απόσπασμα πρακτικού της αρίθμ. 1/26-2-2021 συνεδρίασης του ΔΣ της ΑΜΚΕ ΚΝΗ περί 

εξουσιοδότησης υπογραφής του Προέδρου. 

22. Την αρίθμ. 552/25-02-2021 Συμφωνία Επιδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων 

Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 

προστασία» με Κωδικό ΟΠΣ 5087323 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης 

Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

23. Την με αρ. YCE/21/PR/003/APR Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης. 

24. Το απόσπασμα πρακτικού της αρίθμ. 1/26-2-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ περί συγκρότησης 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών. 

25. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες των κτιρίων και των 

οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων 

Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 

προστασία», με κωδικό MIS 5087323. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00
2
 

                                                             
2
 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την 12/3/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/03/2021 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο   

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 107357 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :   

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο: 

11/3/2021 (ημέρα Πέμπτη) ως εξής :   

τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3548/2007 :  

 σε μία  (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα/Νομό, όπου εδρεύουν οι  

Υπηρεσίες των φορέων που αφορά ο παρών διαγωνισμός καθώς και   σε μία (1) εβδομαδιαία 

εφημερίδα Περιφερειακής Ενότητας/Νομού  Ιωαννίνων  

 

Συγκεκριμένα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες  :  

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: 

-        «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»(Ιωάννινα) 

 Εβδομαδιαία Εφημερίδα 

-   «ΕΚΔΟΣΗ» (Ιωάννινα) 

 

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

(URL):www.yce.gr στην διαδρομή: Αρχική ►ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Ανακοινώσεις-

Προκηρύξεις, στις 12/3/2021 (ημέρα Παρασκευή) 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:  

                                                                                                                                                                                                          
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 

121 του ίδιου νόμου 
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 τον ανάδοχο με βάση τον προϋπολογισμό που θα τους ανατεθούν, για τις νομαρχιακές εφημερίδες, 

(κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του 

ν.3801/2007).   

 

Επισημαίνεται ότι οι αναδειχθέντες ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή τα 

νόμιμα παραστατικά (εξόφληση τιμολογίων) κατά την υπογραφή της σύμβασης ή το αργότερο με την 

κατάθεση του πρώτου τιμολογίου. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

και της αρμοδιότητάς τους
3
  

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

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

                                                             
3
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης
4
  είναι τα ακόλουθα: 

• η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης   

• η παρούσα Διακήρυξη με τα  παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής  :  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμβασης   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Πίνακες διαγωνισμού   

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-EEEΣ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.  

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :  

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

 

                                                             
4
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
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Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7)  ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.   

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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 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.  

2.1.4 Γλώσσα 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188)
5
. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
6. 

 

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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
7 

 

                                                             
5
 Επιτρέπεται 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. 
6
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

7
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
8
. 

2.1.5 Εγγυήσεις9 

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

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

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

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

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

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

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

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

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

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών
10

, θ) την 

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

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

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

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

 

[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών]  

 

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

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

                                                             
8
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

9
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  

10
 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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.
11 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
12

 για την υποβολή προσφοράς
13

.   

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
14 

  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής15 

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε 

προσφορά ανά τμήμα στο διαγωνισμό (Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -1), ποσού ίσου με το 1% επί 

της συνολικής  εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α.,  [άρθρο 72  παρ. 1
α
 του Ν. 4412/2016]. Ως εκτιμώμενη 

αξία νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα για το οποίο γίνεται η προσφορά. Το ποσό της εγγυητικής 

επιστολής έχει ως εξής :  

  

 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ηλεκτρ. Ενέργειας σε 
Kwh 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ  

(ΕΥΡΩ προ 

Φ.Π.Α) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1 % επί 

της προϋπολογισθείσας 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)    

1 727.722,77 151.000,00 1.510,00 

 

 

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

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

                                                             
11

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
12

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
13

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
14

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
15

 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 25/10/2021, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

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

εκτέλεσης.   

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:   

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και   

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και    

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού16  

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

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

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

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη
17

 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 της 

25.6.1997, 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),  

                                                             
16

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
17

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 

του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 



 

Σελίδα 26 

 

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). 

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

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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  στους 

διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου
18

. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

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

απόφαση. 
19 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

εθνική νομοθεσία ή/και   

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

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
19

 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

ασφάλιση. 

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

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

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

καταβολή τους
20

.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
21

 

 

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

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

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

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

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

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

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται
22

 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
23

,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
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 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
21

 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
22

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
23

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

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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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
24

,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

 (δ) εάν 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 2.2.9.2 της παρούσας,  

(ε) 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,  

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
25

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα 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. 

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

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

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

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

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)
26

 και 2.2.3.4 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 
27

. 
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 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
25

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
26

 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
27

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   



 

Σελίδα 29 

 

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

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

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, 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. 

Κριτήρια Επιλογής28 
 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας29  

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

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

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

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

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

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

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

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

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

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

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

της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

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

(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
30

 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  
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 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
29

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
30

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

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

Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
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του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1
31

  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
32

 ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
33

  

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

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

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
34

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα35 

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
36

. 

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)  

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
37

. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
32

 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
33

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί 

να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 

τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
34

 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
35

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
36

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
37

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών38. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
39

: 

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

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

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

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

υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

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

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

στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2
40

 και 2.2.3.4
41

 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

                                                             
38

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
39

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

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

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

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

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

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

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

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

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

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

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

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

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

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

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

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

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

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

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

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
40

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
41

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον 
προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του
42

 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
43

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

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

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

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

οικονομικός φορέας. 

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

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

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

                                                             

42   Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

 4605/2019. 

43
  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

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

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

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

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

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

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

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του
 45

.  Στις 

λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

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

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

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

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

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

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση. 
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  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

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

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

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

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
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 που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

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

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

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

οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. 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. 

Σημείωση: Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 

δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 

τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

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

από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 

αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 

παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 

οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης47  

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις  κατωτέρω απαιτήσεις  :   

1. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας 

της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα απορρίπτεται.    

2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

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

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

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

4. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής. 

5. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.   

6. 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, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

7. Ισχύς προσφορών : Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

(άρθρο 97 ν. 4412/2016). Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται (σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 της παρούσας).  
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
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8. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν,  

καθώς και  η σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

(σύμφωνα με την παρ. 2.1.4 της παρούσας).  

9. Η μη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το 

διαγωνισμό.   

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27, 60 και 67 του ν. 

4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,  ύστερα από 

ελάχιστη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 

Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27, 

60 και 67 του ν. 4412/2016.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 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 

στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και  το άρθρο 15  της αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) 

Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».   

  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Η Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr   

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

12/3/2021 
12/3/2021 

ώρα : 15:00 μ.μ. 

23/3/2021 

ώρα: 15:00 μ.μ. 

  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της
49

. 

2.4.2.3.  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο 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) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα
50

, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . 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. 

2.4.2.4.  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 ηλεκτρονικά 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] 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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       Πρβλ  και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 

των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

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

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

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 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 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας
51

. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

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

διαδικασία περιλαμβάνουν
52

: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

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.  

Σε περίπτωση που επιλεχθεί ο μορφότυπος .pdf η συμπλήρωση μπορεί να γίνει χειρόγραφα, πλην όμως, 

δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός, η υπογραφή στο ΕΕΕΣ από τον προσφέροντα θα 

πρέπει να είναι ψηφιακή.  
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 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Τεχνική Προσφορά» και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Τεχνικές Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας,   με την οποία θα βεβαιώνεται :   

1. Το εταιρικό προφίλ του προσφέροντος (ενδεικτικά : οργάνωση και δομή εταιρείας ή ομίλου, 
θυγατρικές, ανθρώπινο δυναμικό, στόχοι, τομείς που δραστηριοποιείται, πελατολόγιο, κλπ) 

2. Το Αποδεικτικό Εγγραφής τους στο Μητρώο Συναλλαγών του Ε.Χ.Ε. (Ελληνικού Χρηματιστήριου 
Ενέργειας). 

3. Κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί ο προσφέρων, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

2.4.3.3 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V.   

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

όπως ορίζεται κατωτέρω:   

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των κενών πεδίων του.  

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς καταναλώσεις είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Αρχή και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς ουδεμία συνέπεια σε 

βάρος της. 

Σημειώνεται ακόμα ότι δεν είναι αποδεκτές ρήτρες αναπροσαρμογής τιμήματος.  

Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) συμπληρώνεται ως κάτωθι:  

- Στο κενό πεδίο της στήλης 1, ο προσφέρων αναγράφει την τελική τιμή μονάδος που προσφέρει (δηλ 

την προσφερόμενη μοναδιαία χρέωση) για το πάγιο σε ευρώ/μήνα και ανά παροχή 

- Στο κενό πεδίο της στήλης 2, ο προσφέρων αναγράφει την τελική τιμή μονάδος που προσφέρει (δηλ 

την προσφερόμενη μοναδιαία χρέωση) για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρώ/kWh. Ο 

προμηθευτής δύναται να προσφέρει μηδενική τιμή σε κάποια από τις 2 ως άνω ανταγωνιστικές 

χρεώσεις (πάγιο και ηλεκτρική ενέργεια) και αυτή την περίπτωση οφείλει να συμπληρώσει τα 

αντίστοιχα κενά πεδία (με τις προσφερόμενες μοναδιαίες χρεώσεις και τις τελικές εκτιμώμενες 

ανταγωνιστικές χρεώσεις) με την τιμή 0 (μηδέν).  

- Στο πεδίο για την τελική εκτιμώμενη χρέωση ΠΑΓΙΟΥ (1ο κενό πεδίο της στήλης 5) θα γραφτεί το 

γινόμενο : Τιμή παγίου €/μήνα (πεδίο στήλης 1 με την τελική τιμή μονάδος προσφοράς για το πάγιο) Χ 

176 Χ 8 (παροχές (αριθμός) Χ μήνες- προσυμπληρωμένο πεδίο στήλης 3)  

- Στο πεδίο για την εκτιμώμενη χρέωση ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2ο κενό πεδίο στήλης 5) θα γραφτεί το 

γινόμενο : Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας (€/kWh) (πεδίο στήλης 2 με την τελική τιμή μονάδος προσφοράς 
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για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας) Χ 727.722,77 (εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh) – προσυμπληρωμένο πεδίο στήλης 4)  

- Στο πεδίο για το ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ (πεδίο 3 στήλης 5) θα 

γραφτεί το άθροισμα των 1ου και 2ου πεδίων της ίδιας στήλης που περιέχουν αντίστοιχα τις τελικές 

εκτιμώμενες χρεώσεις ΠΑΓΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  

- Στο πεδίο για τις ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ, θα γραφτεί 

το άθροισμα τυχόν άλλων εκπτώσεων που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, σαν συνολικό ποσό για το 

διάστημα των 8 μηνών  

- Στο πεδίο για το ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ = ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

(πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ, (5ο κενό πεδίο στήλης 5) θα γραφτεί η διαφορά: ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ) (3ο κενό πεδίο στήλης 5), ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ 

ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ (4ο κενό πεδίο στήλης 5)  

- Στο πεδίο για το Σύνολο Χρεώσεων (7ο κενό πεδίο στήλης 5) θα γραφτεί το άθροισμα: [ΚΑΘΑΡΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ = ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ 

ΕΥΡΩ] + 81.000,00 € (δηλ το άθροισμα του πεδίου νο 5 και του προσυμπληρωμένου πεδίου νο 6, 

αμφότερα της στήλης 5)  

- Στο πεδίο για το ΦΠΑ (8ο πεδίο της στήλης 5) ο προσφέρων θα αναγράψει τον αναλογούντα ΦΠΑ  

- Τέλος στο πεδίο για το ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (9ο πεδίο της στήλης 5), ο προσφέρων θα αναγράψει το 

άθροισμα του Συνόλου Χρεώσεων (7ο πεδίο στήλης 5) και του ΦΠΑ (8ο πεδίο στήλης 5).  

Στο Σύνολο Χρεώσεων περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των αγαθών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και για το ζητούμενο 

διάστημα. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Οι προσφερόμενες τιμές στις ανταγωνιστικές χρεώσεις είναι 

σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Οι παραπάνω όροι δεν 

ισχύουν για μεταβολές στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και άλλες χρεώσεις και τέλη που καθορίζονται από 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο, οι οποίες βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής 

του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει σχετικά τους Πελάτες του με ειδικό έντυπο ή 

σε ειδικό πεδίο στον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά την έναρξη ισχύος 

των μεταβολών αυτών.  

Ο προσφέρων θα πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ, τις τυχόν άλλες εκπτώσεις (πχ έκπτωση συνέπειας, έκπτωση προκαταβολής, 

έκπτωση όγκου κλπ) που παρέχει σαν συνολικό ποσό εκπτώσεων σε ευρώ.  

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει: α) Να παρουσιάζονται με τρόπο σαφή, πλήρη και κατανοητό, 

περιλαμβάνοντας τις διακριτές χρεώσεις στο Ανταγωνιστικό Σκέλος εκάστης κατηγορίας και τα 

δεδομένα βάσει των οποίων θα υπολογίζεται το ύψος των χρεώσεων για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία. 

Κάθε επιμέρους κοστολογικό στοιχείο και δεδομένο θα παρουσιάζεται με τρόπο που καθιστά εύκολο 

και απολύτως σαφή τον υπολογισμό της αντίστοιχης χρέωσης. β) Να είναι δεσμευτικά σταθερές, χωρίς 

να επηρεάζονται από την Οριακή Τιμή Συστήματος, ή τις χρεώσεις διακύμανσης ή Ρήτρα 

Αναπροσαρμογής CO2 ή οποιαδήποτε άλλη ρήτρα, για ελάχιστο ενδεικτικό χρονικό διάστημα δώδεκα 
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(12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, 

απορρίπτεται.  

Συμπληρώνονται όλα τα «λευκά» και μη προσυμπληρωμένα πεδία του Εντύπου Οικονομικής 

Προσφοράς. Οι ισχύουσες Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις συνοψίζονται στις εξής: Χρέωση Χρήσης Συστήματος 

(ΧΧΣ), Χρέωση Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), Λοιπές Χρεώσεις (ΛΠ), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), Ενιαίο 

Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και αφορούν την λειτουργία, τη συντήρηση και την 

ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

άλλων κοινωνικών πολιτικών. Όλες οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Οι ισχύουσες Λοιπές 

Χρεώσεις και τέλη συνοψίζονται στις εξής: Τέλος υπέρ ΕΡΤ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), Ειδικό 

Τέλος 5 ‰ (ΔΕΤΕ), Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) - Δημοτικός Φόρος (ΔΦ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Οι 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και τα Τέλη καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με τον ίδιο 

τρόπο, ανεξαρτήτως προμηθευτή.  

Προσωρινός Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας, ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή στο πεδίο: «ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ = ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ 

ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ» (πεδίο 5 της στήλης 5) του Έντυπου Οικονομικής 

Προσφοράς. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών53   

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

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

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών54 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
54

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

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

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

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

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

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,(άρθρα 92 έως 

97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16).  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης,  

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

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,   

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

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

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

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

ενώσεων.   

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,  

η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,   

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

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών55 

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 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.  

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

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

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

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου
56

. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 

όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
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 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
56

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή
57

 προς έγκριση. 

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. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές
58

.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων59 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων . 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου60 - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

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

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
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 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
58

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
59

 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
60

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
61

 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
62

 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
63

 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 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 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
64

.  

                                                             
61

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
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  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
64

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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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 την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 

τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 

την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά
65

, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016.   

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

324 και 325 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 
66

. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 

τη σύμβαση 

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

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες
67

 από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
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  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
66

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 

και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής. 
67

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
68

 η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
69

. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
70

 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
71

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
72

  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
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 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
70

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
71

 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
72

  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας
73

 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 

προσφυγής
74

 

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

ΑΕΠΠ
75

. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
76

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 

βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 

ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες 

με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής
77

. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 
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  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
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  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
75

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

76  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
77

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά
78

. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του 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.  
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 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης*, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 * Ως αξία της σύμβασης  νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα  για το οποίο γίνεται η προσφορά.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.   

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –2 της 

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

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

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

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

ειδικότερα ορίζει.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 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.   

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο  ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης79  

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

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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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 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

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

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

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής   

5.1.1.ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η χρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για τα αγαθά που θα της παρέχονται από τον ανάδοχο στο πλαίσιο της 

σύμβασης που θα υπογραφεί, θα πραγματοποιείται με την έκδοση και αποστολή Λογαριασμού 

Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει έναν ενιαίο λογαριασμό, 

που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία της κάθε παροχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει 

μηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό, και αντίστοιχα η αμοιβή του θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και θα 

αρχίσει ένα μήνα μετά την παροχή της προμήθειας όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση. Σχετικά με την 

ενδεχόμενη παροχή από τον ανάδοχο της ρήτρας έκπτωσης συνέπειας, αυτή θα δίδεται (εάν 

περιλαμβάνεται στην προσφορά του) εφόσον η Αρχή πληρώνει το τιμολόγιο εντός 30 ημερολογιακών 

ημερών από την ημερομηνία έκδοσης αυτού από τον ανάδοχο, ενώ όσον αφορά την απαίτηση πληρωμής 

τόκων υπερημερίας στον ανάδοχο από καθυστερήσεις πληρωμής του από την Αρχή, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην Παράγραφο Ζ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/2013).  

Η Αρχή δεν καταβάλει εγγύηση /προκαταβολή κατανάλωσης προς τον προμηθευτή.  

Στα παραστατικά που θα προσκομίζει ο ανάδοχος θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά όλα τα 

στοιχεία των λογαριασμών και να είναι δυνατή η διασταύρωση όλων των χρεώσεων για κάθε μία παροχή 

(αναλυτικά κάθε μία χρέωση και όχι ομαδοποιημένα). Σε περίπτωση ένωσης προσώπων άνευ νομικής 

προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το 

μέρος της σύμβασης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, το οποίο θα περιγράφεται στο συμφωνητικό 

(σύμβαση). 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω της ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι : 

 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία), με μέριμνα του 

προμηθευτή 

 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 Ποινικό Μητρώο 
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 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από το φορέα που διενεργεί τον έλεγχο και 

την πληρωμή της δαπάνης 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη 

παράγραφο 5.1.2 

 

5.1.2.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

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

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019), όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019. 

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται 

επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και 

κρατήσεων.   

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.   

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.   

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 .1 της 

παρούσας  Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:  

α) το υλικό δεν  παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων80   

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

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παράδοση Ηλεκτρικής Ενέργειας), 

καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 

περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 

κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016
81

. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 206, 221, 208 

Ν.4412/2016)  

6.1 Παράδοση Ηλεκτρικής Ενέργειας  

Η ζητούμενη ηλεκτρική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

2, θα παρέχεται στο Σημείο ή στα Σημεία Σύνδεσης των κτιρίων της Αναθέτουσας Αρχής με το Σύστημα 

ή το Δίκτυο, (παροχές), σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.  

6.2 Παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης  

Η παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης και ο έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου πραγματοποιούνται από την Επιτροπή 

Παραλαβής, εφεξής Ε.Π..  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει και να αποστέλλει σε μηνιαία βάση τους λογαριασμούς και 

αναλυτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των λογαριασμών. Η παραλαβή θα γίνεται 

από την Ε.Π. της Αρχής. Η Ε.Π. δύναται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους των ενδείξεων 

των μετρητών. Η Ε.Π. εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 

Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα 

παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της, θα εφαρμόζονται οι κείμενες περί 

προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις.  

  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ 

Κέντρο Νέων Ηπείρου 

 

 

 

Θωμάς Τσίκος-Τσερμελής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης   

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η ανάδειξη προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής 1.123.762,37 

kwh για τα κτίρια και τις οικίες που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση 

Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα 

για αιτούντες διεθνή προστασία» 

  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. :   

Ανάδειξη προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 1.123.762,37 kwh,  για 

τις ανάγκες των κτιρίων και των οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης 

«Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές   

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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας,   με την οποία θα βεβαιώνεται :   

1. Το εταιρικό προφίλ του προσφέροντος (ενδεικτικά : οργάνωση και δομή εταιρείας ή ομίλου, 

θυγατρικές, ανθρώπινο δυναμικό, στόχοι, τομείς που δραστηριοποιείται, πελατολόγιο, κλπ) 

2. Το Αποδεικτικό Εγγραφής τους στο Μητρώο Συναλλαγών του Ε.Χ.Ε. (Ελληνικού Χρηματιστήριου 

Ενέργειας). 

3. Κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί ο προσφέρων, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

  

Μεθοδολογία υλοποίησης  

Διάρκεια σύμβασης   

Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν  ξεκινούν από την υπογραφή τους και η διάρκειά τους θα 

είναι έως τις 31/12/2021   
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Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Η ζητούμενη ηλεκτρική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

2, θα παρέχεται στο Σημείο ή στα Σημεία Σύνδεσης των κτιρίων της Αναθέτουσας Αρχής με το Σύστημα 

ή το Δίκτυο, (παροχές), σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.  

   

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης   

Η παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης και ο έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου πραγματοποιούνται από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Χρηματοδότηση   

Η αρίθμ. 552/25-02-2021 Συμφωνία Επιδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων 

Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 

προστασία» με Κωδικό ΟΠΣ 5087323 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης 

Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ο συνολικός Προϋπολογισµός και οι (εκτιµώµενες) ποσότητες, όπως διαμορφώνεται, αναλύεται,  ως 

εξής: 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ * 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ** 
Τελικές 

Εκτιμώμενες 
Ανταγωνιστικ
ές Χρεώσεις 

  (€) ** 

Πάγιο 
€/μήνα 

Τιμή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (€/kWh) 

Παροχές 
(αριθμός)  
Χ μήνες ** 

Εκτιμώμενη Κατανάλωση 
Ηλεκ. Ενέργειας   (kWh)** 

ΣΤΗΛΕΣ 1 2 3 4 5 

1 

ΟΙΚΙΑΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  

(Ανταγωνιστικές 
Χρεώσεις) 

0    176 Χ 8  0 

  0,101   727.722,77 73.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ * 73.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ * -3.500,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ = 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ * 

70.000,00 

2 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ- 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις - Λοιπές Χρεώσεις -   Πάγια -Τέλη  

 

81.000,00 
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3 ΣΥΝΟΛΑ 

 Σύνολο Χρεώσεων 151.000,00 

             Φ.Π.Α. 6% 9.060,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 160.060,00 

*  ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

** ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 176  ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ελήφθησαν υπ’ όψιν οι καταναλώσεις ενέργειας  

από το σύνολο των παροχών των κτιρίων και των οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της 

Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: 

Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό MIS 5087323, οι οποίες είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή και ενδέχεται να μεταβληθούν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν καταβάλλει εγγύηση / προκαταβολή κατανάλωσης προς τον προμηθευτή. 

 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις :   

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

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

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019), όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019. 

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται 

επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και 

κρατήσεων.   

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.   

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.   

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  –  ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Α.Α Unit Code Περιοχή  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

1 
YCE001 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935540226 

2 
YCE002 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935540225 

3 
YCE003 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935540229 

4 
YCE004 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935540228 

5 
YCE005 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935540227 

6 
YCE021 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935652364 

7 
YCE022 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935652365 

8 
YCE023 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935652366 

9 
YCE006 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935532069 

10 
YCE007 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935532068 

11 
YCE008 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935505709 

12 
YCE009 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935565346 

13 
YCE010 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935565348 

14 
YCE011 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935565349 

15 
YCE012 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935565351 

16 
YCE013 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935565347 

17 
YCE014 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935565350 

18 
YCE015 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935520445 

19 
YCE016 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935559493 

20 
YCE017 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935595544 

21 
YCE018 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935595545 

22 
YCE024 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935595546 
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23 
YCE025 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935616663 

24 
YCE069 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935522366 

25 
YCE019 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935501158 

26 
YCE020 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935517019 

27 
YCE026 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935556112 

28 
YCE027 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935591066 

29 
YCE028 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935525179 

30 
YCE077 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935614007 

31 
YCE029 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935580506 

32 
YCE089 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935624446 

33 
YCE090 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935624448 

34 
YCE091 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935529622 

35 
YCE190 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935624452 

36 
YCE193 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935560062 

37 
YCE030 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935567479 

38 
YCE031 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935597791 

39 
YCE032 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935525305 

40 
YCE033 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935552026 

41 
YCE034 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935516119 

42 
YCE035 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935621457 

43 
YCE036 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935525371 

44 
YCE037 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935623746 

45 
YCE038 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935623755 

46 
YCE067 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935621031 

47 
YCE039 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935636963 

48 YCE040 Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 935623696 
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Ιωαννίνων  

49 
YCE041 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935623751 

50 
YCE042 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935619338 

51 
YCE043 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935619357 

52 
YCE044 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935633151-03 

53 
YCE045 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935633152 

54 
YCE046 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935611014-09 

55 
YCE047 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935560037 

56 
YCE048 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935560022 

57 
YCE049 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935528124 

58 
YCE050 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935528695 

59 
YCE051 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935529979 

60 
YCE052 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935528635 

61 
YCE053 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935559049 

62 
YCE054 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935597146 

63 
YCE055 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935619834 

64 
YCE056 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935530227 

65 
YCE057 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935530325 

66 
YCE059 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935528326 

67 
YCE060 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935528322 

68 
YCE061 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935624267 

69 
YCE062 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935632251 

70 
YCE063 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935615404 

71 
YCE064 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935615402 

72 
YCE065 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935553870 

73 
YCE066 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935537969 
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74 
YCE068 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935622607 

75 
YCE070 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935528803 

76 
YCE071 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935525564 

77 
YCE072 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935520327 

78 
YCE073 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935520329 

79 
YCE074 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935633368 

80 
YCE075 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935517265 

81 
YCE076 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935637067 

82 
YCE078 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935533979 

83 
YCE079 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935555510 

84 
YCE080 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935559974 

85 
YCE081 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935530040 

86 
YCE082 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935528453 

87 
YCE083 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935528350 

88 
YCE084 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935501152 

89 
YCE085 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935530478 

90 
YCE086 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935544303 

91 
YCE087 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935529008 

92 
YCE088 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935530090 

93 
YCE092 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935525363 

94 
YCE093 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935536321 

95 
YCE094 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935525462 

96 
YCE095 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935636969 

97 
YCE096 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935505953 

98 
YCE097 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935623322 

99 YCE098 Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 935623324 
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Ιωαννίνων  

100 
YCE099 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935623325 

101 
YCE100 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935623327 

102 
YCE101 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935623328 

103 
YCE112 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935623326 

104 
YCE113 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935623329 

105 
YCE102 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935517075 

106 
YCE104 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935526791 

107 
YCE105 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935559302 

108 
YCE106 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935509625 

109 
YCE107 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935509626 

110 
YCE108 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935561203 

111 
YCE109 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935513966 

112 
YCE110 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935561200 

113 
YCE111 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935556086 

114 
YCE114 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935621865 

115 
YCE115 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935500296 

116 
YCE116 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935591101 

117 
YCE117 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935582458 

118 
YCE118 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935644618 

119 
YCE119 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935553480 

120 
YCE120 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935506160 

121 
YCE121 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935534060 

122 
YCE122 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935631368 

123 
YCE123 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935554178 

124 
YCE124 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935525572 



 

  

Σελίδα 63  

125 
YCE125 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935549548 

126 
YCE103 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935549546 

127 
YCE126 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935536141 

128 
YCE127 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935559337 

129 
YCE128 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935552020 

130 
YCE129 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935581379 

131 
YCE130 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935540042 

132 
YCE131 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935623552 

133 
YCE132 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935530469 

134 
YCE133 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935647292 

135 
YCE134 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935535897 

136 
YCE135 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935552158 

137 
YCE136 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935535827 

138 
YCE137 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935505843 

139 
YCE138 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935597500 

140 
YCE139 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935612258 

141 
YCE140 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935513805 

142 
YCE141 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935509753 

143 
YCE142 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935612981 

144 
YCE143 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935584799 

145 
YCE156 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935630497 

146 
YCE157 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935630495 

147 
YCE158 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935630496 

148 
YCE159 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935630499 

149 
YCE166 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935509521 

150 YCE167 Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 935541832 
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Ιωαννίνων  

151 
YCE168 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935636211 

152 
YCE169 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935549851 

153 
YCE170 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935501156 

154 
YCE171 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935504503 

155 
YCE172 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935500434 

156 
YCE173 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935500435 

157 
YCE174 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935539607 

158 
YCE175 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935539969 

159 
YCE176 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935595053 

160 
YCE177 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935580418 

161 
YCE178 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935553791 

162 
YCE179 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935552170 

163 
YCE180 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935545983 

164 
YCE181 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935504954 

165 
YCE182 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935555995 

166 
YCE183 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935557777 

167 
YCE184 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935541727 

168 
YCE185 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935556102 

169 
YCE186 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935531826 

170 
YCE187 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935538294 

171 
YCE188 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935532439 

172 
YCE189 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  
935532438 

173 
YCE191 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935530412 

174 
YCE192 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935560000 

175 
YCE 1000 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935563246 
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176 
YCE 1001 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  935606282 

 

 

 

ΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

 

Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε  ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο ως 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 

φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Συστήµατος: 107357 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 1/2021 

   

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ        

1.1 Αναλυτική περιγραφή του εταιρικού προφίλ του προσφέροντος 

(ενδεικτικά : οργάνωση και δομή εταιρείας ή ομίλου, θυγατρικές, 

ανθρώπινο δυναμικό, στόχοι, τομείς που δραστηριοποιείται, 

πελατολόγιο, κλπ) 

 

ΝΑΙ      

2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΧΕ        

2.1 Το Αποδεικτικό Εγγραφής τους στο Μητρώο Συναλλαγών του 

Ε.Χ.Ε. (Ελληνικού Χρηματιστήριου Ενέργειας). 

 

ΝΑΙ      

3. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ        

3.1 Κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί προσφέρων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παρούσα διακήρυξη.  

 

NAI      

  



 

  

Σελίδα 67  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 (Ανήκει στην 1/2021)  

( μπορεί να επισυναφθεί σε αρχείο pdf, εφόσον δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος οι απαιτήσεις της διακήρυξης- ψηφιακά υπογεγραμμένη) 

Προς: 

ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Διεύθυνση: Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα 

email: info@youthcenterofepirus.org                                            

Web site: www.yce.gr  

 

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προμηθευτη 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΔΓΗΓ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΟΛΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-
MAIL 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της Διακήρυξης 

 

 

Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για 

τις ανάγκες των κτιρίων και των οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΚΝΗ στα πλαίσια της Δράσης 

«Επιχορήγηση Ν.Π.  ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: 

Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό MIS 5087323, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, 
υποβάλλω οικονομική προσφορά,   ως εξής: 
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α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ * 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ** 
Τελικές 

Εκτιμώμενες 
Ανταγωνιστικ
ές Χρεώσεις 

  (€) ** 

Πάγιο 
€/μήνα 

Τιμή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (€/kWh) 

Παροχές 
(αριθμός)  
Χ μήνες ** 

Εκτιμώμενη Κατανάλωση 
Ηλεκ. Ενέργειας   (kWh)** 

ΣΤΗΛΕΣ 1 2 3 4 5 

1 

ΟΙΚΙΑΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  

(Ανταγωνιστικές 
Χρεώσεις) 

……    176 Χ 8  ….. 

  ……   727.722,77 …….. 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ * ……….. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ * ……….. 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ = 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (πχ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ κλπ) ΣΕ ΕΥΡΩ * 

…….. 

2 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ- 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις - Λοιπές Χρεώσεις -   Πάγια -Τέλη  

 

81.000,00 

3 ΣΥΝΟΛΑ 

 Σύνολο Χρεώσεων ………. 

             Φ.Π.Α. 6% ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ……… 

*  ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

** ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 176  ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 

         Ημερομηνία: ………………  Για τον υποψήφιο Προμηθευτή  

Σφραγίδα / Υπογραφή  

Ονοματεπώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

(Ανήκει στην 1/2021)  

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  

Ονομασία Τράπεζας …………………………..  

Κατάστημα…………………………………….  

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)…………………                     Ημερομηνία έκδοσης .......  

ΕΥΡΩ.…… Προς: 

ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Διεύθυνση: Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα 

email: info@youthcenterofepirus.org                                            

Website: www.yce.gr   

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ΑΡ…….. ΕΥΡΩ   ….………..  

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

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ.……………....  (και  ολογράφως)………………………………………….υπέρ  του  οικονομικού 

φορέα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

 Α.Φ.Μ. ……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νση………………………………………………………….*  για τη 

συμμετοχή  του  στο διενεργούμενο διαγωνισμό της υπηρεσίας σας (……………………..), για την προμήθεια 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σύμφωνα με την υπ. αρ. 1/2021 διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις του εν λόγω οικονομικού φορέα καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει 

το 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης (χωρίς το  Φ.Π.A.) αξίας ………………. EYPΩ  των προσφερόμενων 

υπηρεσιών.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 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.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

του υποψήφιου προμηθευτή, ήτοι μέχρι 25/10/2021. 

Με τιμή,  

  

Τράπεζα...................   

Κατάστημα ..............  

* στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης  
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα ……………………………………. 

(Δ/νση οδός, αριθμός, T.K., fax): ……………….........  

Ημερομηνία έκδοσης: ..................... 

ΕΥΡΩ: .............… 

Προς: 

ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Διεύθυνση: Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα 

email: info@youthcenterofepirus.org                                            

Web site: www.yce.gr  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. ………… ΕΥΡΩ ………… 

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

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

.…..............................................................................................................………. (και ολογράφως) 

…………………..................................................………………….. υπέρ του οικονομικού φορέα 

………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. 

………………………, Δ.Ο.Υ. …………………, Δ\νση …………………………………………… για την καλή εκτέλεση της 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα µε την υπογραφείσα σύμβαση  δυνάμει  της 

διακήρυξης  υπ΄αριθμ. 1/2021.  

Το παραπάνω ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ), το τηρούμε 

στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  σε τυχόν ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και δύο  (2) μήνες μετά τη λήξη της αντίστοιχης υπογραφείσας 

σύμβασης. 

Με τιμή, 

Τράπεζα………… 

Κατάστημα………. 

* στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης 
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