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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200 ΝΑΟΥΣΑ 
Τηλέφωνο: 2332350367, 233235050328 
Fax : 2332024260 
E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr 
Αρ. Πρωτ: 144/4-1-2018 

Προκήρυξη διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού us την ανοικτή 
διαδικασία νια την προμήθεια ρεύματος του Δήμου Νάουσας 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια 
ρεύματος για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας συνολικής προϋπολογισθείσης 
αξίας (1.400.000,00) με ΦΠΑ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. Αναθέτουσα Αρχή - ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, NUTS- EL 521 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 09310000-5 

Α/Α Περιγραφή τιμολογίου 
Εκτιμώμενη 
Ετήσια Συνολική 
Χρέωση (€) 

1 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 

εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι μέχρι 25 KV 
68.290,10 

2 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 

εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι από 25 KV έως 250 KV. 
296.143,41 

3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23 

παροχή χαμηλής τάσης 
393,80 

4 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
(ΦΟΠ) 

εφαρμόζεται στην κατανάλωση για τον φωτισμό οδών 
ανεξαρτήτου ισχύος 284.110,48 

5 

Σύνολο 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΒΓΕ 

(Ισχύος, 
Ημερήσιας και 

νυχτερινής) 

εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV 

Σύνολο ΒΓΕ 
(Ημερήσια 

κατανάλωση, 
νυχτερινή 

κατανάλωση 
και χρέωση 

ισχύος: 
95.376,73 

6 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
αφορά χρέωση για αγροτική χρήση. 

152.811,57 

mailto:lapavitsas@naoussa.gr
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7 

Μη 
ανταγωνιστικές 
χρεώσεις- Τέλη -
Φόροι - Λοιπές 
επιβαρύνσεις 

Οι λοιπές χρεώσεις αφορούν σε ρυθμιζόμενα κόστη, που είναι μη 
ανταγωνιστικά, κοινά δηλαδή σε όλους τους παρόχους. Αυτά είναι το 
Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων (ΕΤΜΕΑΡ), Ειδικό φόρο 
κατανάλωσης (ΕΦΚ), Χρέωση Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών 
Εργασιών (ΔΕΤΕ), Δημοτικά τέλη και ΤΑΠ, Χρέωση χρήσης συστήματος 
μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), λοιπές επιβαρύνσεις συστήματος μεταφοράς 
(ΑΔΜΗΕ), χρέωση χρήσης δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και ΥΚΩ. 

341.811.96 

Σύνολο 1.238.938.05 

Φ Π Α 13% 161.061.95 

Γενικό Σύνολο 1.400.000,00 

Διαδικασία που επελένη -Κριτήριο κατακύρωσης 
Δημόσια διεθνή ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η δαπάνη της 
προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας 
Χρονοδιάγραμμα 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται το ένα έτος. 
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης: http://www.eprocurement.gov.gr/ του Συστήματος, ύστερα από προθεσμία 

σαράντα (40 ) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης 

στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό 

Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση 
στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση:www.naoussa.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: 
www.eprocurement.gov.gr. Αρ.συστηματος 51406. Οι προσφορές υποβάλλονται από 
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: 
www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ.)", 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.naoussa.gr
http://www.eprocurement.gov.gr
http://www.eprocurement.gov.gr
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡOMHΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡOMΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.eprocurement.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

10-1-2018 10-1-2018 14-2-2018.ΩΡΑ 17.00. 

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, 
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. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς 
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr) ακολουθώντας τη 
σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Εγγυήσεις συμμετοχής 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 2 % της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 

προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα 
κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ 
του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
(άρθρο 4.1 της διακήρυξης) 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. O χρόνος ισχύος της προσφοράς 
ορίζεται σε 210 ημέρες. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε 
ποσοστό 50% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης δηλαδή συνολικής αξίας 
2.100.000,00 με ΦΠΑ (1.858.216,57 ανευ ΦΠΑ). 
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχής εντός του χρόνου της 
ισχύος της αρχικής σύμβασης και με διάρκεια ισχύος έως 2 έτη από την υπογραφή της 
αρχικής σύμβασης 
Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης νια δημοσίευση 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων είναι η 5-1-2018 
Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο 
Νάουσας στα τηλ. 2332350367 και 2332350328,υπόψη: Κα Αθηνά Βαταντζή και Κος 
Γεώργιος Λαπαβίτσας, αντίστοιχα. 
e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr , Φαξ : 2332024260 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr
http://www.eprocurement.gov.gr
mailto:vatantzi@naoussa.gr
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ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 





Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού 
ρεύματος για το Δήμο Νάουσας με Δημόσιο Διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή Διαδικασία 
εκτιμώμενης αξίας 1.400.000,00 

συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 13% 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 143/4-1-2018 

Ν Ι Κ Π Ι A n ^ D i 9 ' t a l | y s i 9 n e d 

I M I I X U L A U j ky nikolaos 
KOUTSOG KOUTSOGIANNIS 
I Δ M M I C Date: 2018.01.22 
I A N Ν l b 1 1 : 4 2 : 5 9 + 0 2 0 0 ' 





Περιεχόμενα 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ Α Ρ Χ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 

1 . 1 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥςΑς Α Ρ Χ Ή ς 4 

1 . 2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑςΙΑς-ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉςΉ 5 

1 . 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥςΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟΥ ΤΉς ςΥΜΒΑςΉς 5 

1 . 4 ΘΕςΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ 7 

1 . 5 ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 9 

1 . 6 ΔΉΜΟςΙΟΤΉΤΑ 9 

1 . 7 ΑΡΧΕς ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕς ςΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ςΥΝΑΨΗς 1 0 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11 

2 . 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 1 

2.1.1 ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς 11 
2.1.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ - ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς 11 
2.1.3 ΠΑΡΟΧΉ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ 11 
2.1.4 ΓΛΏΣΣΑ 12 
2.1.5 ΕΓΓΥΉΣΕΙς 12 

2 . 2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉς ΕΠΙΛΟΓΉς 1 2 

2.2.1 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς 13 
2.2.2 ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς 13 
2.2.3 ΛΌΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ 13 
2.2.4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΛΗΤΑ ΆΣΚΗΣΗς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑς 14 
2.2.6 ΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ 17 
2.2.7 ΠΡΌΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗς ΠΟΙΌΤΗΤΑς ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉς ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗς 17 
2.2.8 ΣΤΉΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΤΡΊΤΩΝ 17 
2.2.9 ΚΑΝΌΝΕς ΑΠΌΔΕΙΞΗς ΠΟΙΟΤΙΚΉς ΕΠΙΛΟΓΉς 17 

2.2.9.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 17 
2.2.9.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΜΈΣΑ 17 

2 . 3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΘΕςΗς 2 1 

2.3.1 ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΝΆΫΕΣΗς 21 
2 . 4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2 1 

2.4.1 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΉς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 21 
2.4.2 ΧΡΌΝΟς ΚΑΙ ΤΡΌΠΟς ΥΠΟΒΟΛΉς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 22 
2.4.3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΦΑΚΈΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς- ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» 23 
2.4.4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΦΑΚΈΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» / ΤΡΌΠΟς ΣΎΝΤΑΞΗς ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΉς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 24 
2.4.5 ΧΡΌΝΟς ΙΣΧΎΟς ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 24 
2.4.6 ΛΌΓΟΙ ΑΠΌΡΡΙΨΗς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 26 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 

3 . 1 ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗςΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 2 8 

3.1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 28 
3.1.2 ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 28 

3 . 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 9 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΑΡΧΊΑς 30 

Πόλη ΝΑΟΥςΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 59200 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός NUTS EL521 

Τηλέφωνο 2332050367,2332350328, 2332022086 

Φαξ 2332024260 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο vatantzi@naoussa.gr, 
lapavitsas@naoussa.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βαταντζή Αθηνά , Λαπαβίτσας Γ. Παλαιάς 
Γ. 

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Νάουσας και ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διεύθυνση και ρύθμιση όλων των τοπικών 
υποθέσεων , σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία , την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Ν.4412/2016 : 

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. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
δ) 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.naoussa.gr 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ιδιοι πόροι του Δήμου Νάουσας . Η δαπάνη για 
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους 
Κ.Α. : 02.00.6151 « Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» και τον 

ΚΑ 02.20.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας » 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 , 2018 και του αντίστοιχου 2019 του 
Δήμου Νάουσας 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος για τις ανάγκες του Δήμου 
Νάουσας, μέσω εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στόχος είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, συμβάλλοντας στη 
συνολική μείωση των λειτουργικών του εξόδων. η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω εναλλακτικού 
παρόχου, αναμένεται να αξιώσει ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες για το Δήμο. 

Η διάκριση των τιμολογίων γίνεται με βάση την κατανάλωση ισχύος, ήτοι: 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ21: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι μέχρι 25 KV 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ22: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι από 25 KV έως 250 KV. 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ23: παροχή χαμηλής τάσης 

Τιμολόγιο Φωτισμού Οδών και Πλατειών (ΦΟΠ): εφαρμόζεται στην κατανάλωση για τον 
φωτισμό οδών ανεξαρτήτου ισχύος 

Τιμολόγιο ΒΓ (μέση τάση) ημέρας: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV και 
αφορά κατανάλωση ημερήσια, από τις 7.00-23.00 

Τιμολόγιο ΒΓ (μέση τάση) νυχτερινό: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV και 
αφορά κατανάλωση νυχτερινή, από τις 23.00-7.00, καθώς και όλο το 24ωρο Σάββατο, Κυριακή και 
αργίες. 

Αγροτικό τιμολόγιο: αφορά χρέωση για αγροτική χρήση. 

Οι λοιπές χρεώσεις αφορούν σε ρυθμιζόμενα κόστη, που είναι μη ανταγωνιστικά, κοινά δηλαδή 
σε όλους τους παρόχους. Αυτά είναι το Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων (ΕΤΜΕΑΡ), Ειδικό φόρο 
κατανάλωσης (ΕΦΚ), Χρέωση Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), Δημοτικά τέλη και 
ΤΑΠ, Χρέωση χρήσης συστήματος μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), λοιπές επιβαρύνσεις συστήματος μεταφοράς 
(ΑΔΜΗΕ), χρέωση χρήσης δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και ΥΚΩ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
Περιγραφή 
τιμολογίου 

ΠΑΓΙΟ 
Τιμή Ισχύος 

(C/kW/μήνα) 
Τιμή Ενέργειας (C/kWh) 

Εκτιμώμενη Ετήσια 
καταναλισκώμενη 

Ποσότητα kWh 

Μερικό 
σύνολο 

Εκτιμώμενη 
Ετήσια Συνολική 
Χρέωση (C) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 

947.64 0,10153 663.276.48 68.290,10 

2 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 

337.08 24.486,00 0,08259 3.285.147,46 296.143,41 

3 
Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙ ΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23 

31,80 
0,11346 

ημερήσια 
0,06610 

Νυχτερινή 
2.470,86 

ημερήσια 
1.235,43 

νυχτερινή 
393,80 

4 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
(ΦΟΠ) 

1.901,64 0,08103 3.482.769,83 284.110,48 

5α 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓΕ 
(ΜΈΣΗ ΤΆΣΗ) 
23:00-7:00 τις 
εργάσιμες μέρες 
του έτους 

0,09928 358.411,97 35.583,15 

5β 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓΕ 
(ΜΈΣΗ ΤΆΣΗ) 
23:00-7:00 τις 

εργάσιμες μέρες 
και όλες τις ώρες 
του Σ/Κ και των 

αργιών του 
έτους 

0,08562 396.089,79 
33.913,20 

5α+β 

Σύνολο 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΒΓΕ 

(Ισχύος, 
Ημερήσιας και 

νυχτερινής) 

25.880,38 
69.496,35 

Σύνολο ΒΓΕ 
(Ημερήσια 

κατανάλωση, 
νυχτερινή 

κατανάλωση και 
χρέωση ισχύος: 

95.376,73 

6 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
171,72 - 0,06413 2.380.162,68 152.811,57 

7 

Μη 
ανταγωνιστικές 
χρεώσεις- Τέλη -
Φόροι - Λοιπές 
επιβαρύνσεις 

341.811.96 

Σύνολο 1.238.938.05 

Φ Π Α 13% 161.061.95 

Γενικό Σύνολο 1.400.000,00 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : CPV : 09310000-5 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τιμολογίων του ρεύματος με κριτηριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάσει της τιμής 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ13. % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.238.938,05 ΦΠΑ : 161.061,95). 

δικαίωμα προαίρεσης 

Η αναϋέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογισμού 
της σύμβασης δηλαδή συνολικής αξίας 2.100.000,00 με ΦΠΑ (1.858.216,57 ανευ ΦΠΑ). 

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναϋέτουσα αρχής εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης και με διάρκεια ισχύος έως 2 έτη από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης .Ως δικαίωμα 
προαίρεσης νοούνται μόνο τα γνήσια δικαιώματα προαίρεσης του Α.Κ. 17 τα οποία αποτελούν 
διαπλαστικά δικαιώματα που ενεργοποιούνται με μονομερή δήλωση της αναϋέτουσας αρχής χωρίς να 
απαιτείται σχετική συμφωνία του ανάδοχου, καϋώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχϋεί με την υποβολή της 
προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης από την αναϋέτουσα αρχή , στη 
διακριτική ευχέρεια της οποίας εναπόκειται η ενεργοποίηση του ή όχι. 

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης 

Το ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία 
κοινοποιείται στον ανάδοχο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία λήψης της. 

Το δικαίωμα προαίρεσης δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης με συνέπεια οι όροι και η τιμή 
να παραμένουν ίδιοι και στη νέα σύμβαση. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηϋειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και οι τροποποιήσεις του. 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές 
ρυϋμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοϋεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καϋυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

• του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις", 

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
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• του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηϋειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα 
"Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήϋηκε με το 
ν.3414/2005", καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΌΣ/2005 (Β' 1590) "Καϋορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες", 

• του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιϋέμενης Αξίας», 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία", 

• του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

• της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύϋμιση 
ειδικότερων ϋεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εϋνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

στο Ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση Θεμάτων ενεργειακής 
πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286/22.12.1999), 

στο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», 

στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση 
Ρ.Α.Ε. υπ. αρ. 57/2012, ΦΕΚ 103Β/31.01.2012), 

στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ. αρ. 56/2012, ΦΕΚ 
104Β/31.01.2012) 

στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β' 832/09-04-2013), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 138 του ν. 4001/2011, ύστερα από σχετική γνώμη της Ρ.Α.Ε., όπως 
εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν. 

Την απόφαση 44/9-6-2017 της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 

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

Την με υπ'αριθμό 271/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων. 

Την με υπ.αριθμό 13/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων . 
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Την με υπ.αριθμό 455/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ψήφιση προϋπολογισμό εσόδων -
εξόδων του Δήμου Νάουσας. 

Οι με αρ. αποφ. ΑΑ 172,και ΑΑ 176 δέσμευση πίστωσης . 

^ ν υπ.'αριθμ. 26375/7-11-2017 μελέτη του Δήμου Νάουσας 

Την με αρ.απόφαση 391/2017 και η τροποποίηση της 454/2017 Δημοτικού συμβουλίου περί έγκριση 

διενέργειας της προμήθειας. 

Την με υπ'αριθμό 329/2017 απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση της μελέτης και των όρων 

της διακήρυξης. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14-2-2018 ημέρα Tετάρτη και ώρα 17.00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 21-2-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 5/1/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. . 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 : 51406 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

1.ΛΑΟΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

2.ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

3.ΒΕΡΟΙΑ 

4.ΕΦΗΜΕΡΙΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

5.ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
: www.naoussa.gr . 

Γ. 'Εξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
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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 

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. 
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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 είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. 144/4-1-2018 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής 

• 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 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της . 

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 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται. 

[Συμπληρώνεται για συμβάσεις άνω των ορίων:] 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 
συνταχθεί εκτός από την ελληνική, Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 
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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. 

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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική , 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. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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 διενέργειας του διαγωνισμού 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. 

Παράρτημα IV Yπoδείγματα εγγυητικών επιστολών 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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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, 

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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Στην περίπτωση αυτή όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς υπογράφονται είτε από όλους τους συμπράτοντες είτε από κοινού ορισθέντα εκπρόσωπο. 
Πάντως η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να λάβει ορισμένη νομική μορφή εάν κατακυρωθεί 
σε αυτήν η σύμβαση , εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται να συμμετέχει μόνο με μία προσφορά. 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα στο διαγωνισμό, δεν μπορούν να συμμετέχουν 
στον ίδιο διαγωνισμό και ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, οι υποβληθείσες προσφορές τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και οι ανωτέρω συμμετέχοντες αποκλείονται από το διαγωνισμό. 

Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

2.2.2.Εγύσΐαμπος 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 24.778,76 ευρώ ( είκοσι τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και 
εβδομήντα έξι λεπτά) ποσοστό 2% επί της αξίας του προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ. 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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 240 ημέρες, 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 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
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δ) για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικών βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

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 
2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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 (EE 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 (EE 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 (EE 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 (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE 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 (EE 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/EE 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 (EE 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. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, και συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (A.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) 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 μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 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 (αυ^κάθαρση). 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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. 

2.2.3.10.Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση , ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1 του αρθρου 73 του Ν.4412/2016 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε 
έτη (5) από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 στα τρία έτη (3) από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.(παρ.9 του αρθρου 107 του Ν.4497/2017). 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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 
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εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν : 

I. Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE), σε ισχύ. 

II. Άδεια λειτουργίας Μονάδας Κατανεμημένης Ηλεκτροπαραγωγής από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). 

III. Αποδεικτικό Εγγραφής τους στο μητρώο Συναλλαγών του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ A.E.). 

ή για τους αλλοδαπούς πολίτες τις αντίστοιχες ειδικές εγκρίσεις που χρειάζεται να έχουν οι 
συμμετέχοντες για να μπορούν να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής τους. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι συμμετέχοντες επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να εφαρμόζουν : 
α)Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο. 
β)Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2009 ή ισοδύναμο. 
γ)Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007, ή ισοδύναμο 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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 των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.6 και 2.2.7 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 Παράρτημα VI το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (EE) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 11 

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. )Κατά την 
υποβολή του Ευρωπαικού ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης του άρθρου 79 είναι δυνατή με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρθρου 73 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. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον 

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 eEEEΣ. 
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καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσωπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμόδιως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2: 

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. 

2 
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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. 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, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση από τον προσωρινό ανάδοχο 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών3, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 

Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 
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τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 4.και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

I. B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος A' 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. Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

I. Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE), σε ισχύ. 

II. Άδεια λειτουργίας Μονάδας Κατανεμημένης Ηλεκτροπαραγωγής από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). 

III. Αποδεικτικό Εγγραφής τους στο μητρώο Συναλλαγών του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ A.E.). 

ή για τους αλλοδαπούς πολίτες τις αντίστοιχες ειδικές εγκρίσεις που χρειάζεται να έχουν οι 
συμμετέχοντες για να μπορούν να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής τους. 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν . 

α)Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο. 
β)Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2009 ή ισοδύναμο. 
γ)Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007, ή ισοδύναμο 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση A.E., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

4 Η KYA εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
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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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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 A' 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.8. 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. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.( Πρβλ. άρθρο 78 
παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. )Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 1.3 της Διακήρυξης για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας . 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. 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 (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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/EK και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (EE) 910/2014 και τις διατάξεις της Y.A. 
56902/215 "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Y.A. 
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. 

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, 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: 

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. 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 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)^v 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. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις άνω των ορίων] 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 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 (Παράρτημα. VI). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, για την ηλεκτρονική 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eEEEΣ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

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 θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" 

του Παραρτήματος II και του 2.2.6 και 2.2.7 της Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τη 
συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάση τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω ,σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης: 

Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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Α. Τιμές 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 
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 στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας 
διακήρυξης. 

Οι προσφερόμενες τιμές για κάθε κατηγορία τιμολογίου (ενδεικτικά: Γ21, Γ22, ΒΓ, κ.α.) θα πρέπει 
να είναι δεσμευτικά σταθερές για ελάχιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της 
Σύμβασης Έργου. 

Στις προσφερόμενες τιμές όλων των τιμολογίων, θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως: H αξία 
όλων των χρεώσεων του Ανταγωνιστικού Σκέλους (Πάγια Χρέωση, Χρέωση Ισχύος, Χρέωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, κα) καθώς και οποιοδήποτε άλλο κόστος με το οποίο βαρύνετε ο υποψήφιος προμηθευτής, 
εκτός από τις χρεώσεις που είναι ίδιες για όλους τους παρόχους. 

Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι χρεώσεις που είναι οι ίδιες για όλους 
τους παρόχους (όπως ο Δημοτικός Φόρος (ΔΦ), τα Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ), TO τέλος υπέρ ΕΡΤ, κα), οι οποίες αποτυπώνονται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς με α/α (6) 
ως «Πάγια - Τέλη - Φόροι - Λοιπές Χρεώσεις» και είναι σταθερά για όλους τους συμμετέχοντες. 

Οι αναφερόμενες στον πίνακα της οικονομικής προσφορά καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και όχι 
δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς ουδεμία συνέπεια σε βάρος 
της. 

Οι προσφερόμενες τιμές για κάθε κατηγορία τιμολογίων (χαμηλής ή/και μέσης τάσης) θα πρέπει: 

I. Να είναι σε Ευρώ. 

II. 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. 

III. Να είναι δεσμευτικά σταθερές, χωρίς να επηρεάζονται από την Οριακή Τιμή Συστήματος, ή τις 
χρεώσεις διακύμανσης ή οποιαδήποτε άλλη ρήτρα, για ελάχιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, , 
απορρίπτεται. 

Επισημαίνεται ότι : 

• Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή 
(για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
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• Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται 
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

• ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το σύστημα καθώς και 

το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου, σε μορφή pdf, στο οποίο θα 

αναγράφεται η τιμή μονάδος για κάθε είδος για την οποία συμμετέχει. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της 

οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής 

προσφοράς του Δήμου, υπερισχύει το παραγόμενο από το σύστημα. 

• (Η προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται με την προσφορά στο 

έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάουσας ) 
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές να έχουν υπόψη τους ότι μετά την παραγωγή του οικονομικού 

αποτελέσματος από το ΕΣΗΔΗΣ υπάρχει περίπτωση ανακολουθία ως προς το ισχύον 
καθεστώς του ΦΠΑ τους . Σ'αυτή την περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό άνευ ΦΠΑ το 
οποίο όμως θα πρέπει να αποτυπώνεται σωστά στο επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς . Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω 
τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

• [Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, 
ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο "οικονομική προσφορά" την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε 
μορφή pdf.] 

Ισότιμες προσφορές 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. 
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 7 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 
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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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

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 προσφορών 
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 21-2-2018 και ώρα 10.30 . 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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) Η αρμόδια Επιτροπή 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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
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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 

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , μόνο 
βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας εκδίδεται μία απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2 του αρθρου 100 του 
Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 στην περίπτωση 
ανοικτής διαδικασίας. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου -
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, είκοσι ημερών (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.2.9.2. 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 των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής και τα έγγραφα νομιμοποίησης. 

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. 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Kαταπίπτει 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 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή 
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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 έως 2.2.8 
(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. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού 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. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 
Ποσοστό 15%. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα δικαιολογητικά (μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) 
προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
και σε έντυπη μορφή (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ A' 74/26-03-
14)) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 
Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα 
- δικαιολογητικά. 

Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 
(εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ) Ο τίτλος της σύμβασης. 
δ) Η καταληκτική ημερομηνία. 
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση. Η 
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και διαδικασιών. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι του ενός εν δυνάμει ανάδοχοι, η 
αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή και 
του τελευταίου αναδόχου. 
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Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

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 έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 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 πράξη της αναθέτουσας αρχής 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. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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 
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Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

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, το οποίο 
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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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: 

• 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. 

• 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. 

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 προσφυγής5. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ6. 

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. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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. 

Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 - Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης,) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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. 

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 
Παράρτημα YΠΟΔEΙΓΜA IV ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους 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, με τις τροποποιήσεις 
του,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 A του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

δικαίωμα προαίρεσης 

Η αναϋέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογισμού 
της σύμβασης δηλαδή συνολικής αξίας 2.100.000,00 με ΦΠΑ (1.858.216,57 ανευ ΦΠΑ). 

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναϋέτουσα αρχής εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης και με διάρκεια ισχύος έως 2 έτη από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης .Ως δικαίωμα 
προαίρεσης νοούνται μόνο τα γνήσια δικαιώματα προαίρεσης του Α.Κ. 17 τα οποία αποτελούν 
διαπλαστικά δικαιώματα που ενεργοποιούνται με μονομερή δήλωση της αναϋέτουσας αρχής χωρίς να 
απαιτείται σχετική συμφωνία του ανάδοχου, καϋώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχϋεί με την υποβολή της 
προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης από την αναϋέτουσα αρχή, στη 
διακριτική ευχέρεια της οποίας εναπόκειται η ενεργοποίηση του ή όχι. 

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης 

Το ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία 
κοινοποιείται στον ανάδοχο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία λήψης της. 

Το δικαίωμα προαίρεσης δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης με συνέπεια οι όροι και η τιμή 
να παραμένουν ίδιοι και στη νέα σύμβαση. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 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/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Με την έκδοση των λογαριασμών, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αναλυτική λίστα, 
που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των λογαριασμών. 

Η πληρωμή της αξίας, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των νόμιμων παραστατικών του Διαγωνιζομένου. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις. Η καταβολή των δόσεων θα αρχίσει ένα 
μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή 
οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις βαραίνουν τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε 
ένα μέλος της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως 
έχει περιγραφεί στη Σύμβαση. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον 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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) 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 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

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 ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
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α) το ηλεκτρικό ρεύμα δεν παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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. 

5.2.2. Αν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο7 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς ΦΠΑ. Εάν οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσμα επηρεάζουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των 
των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος , με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, 
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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. (Χρόνος παράδοσης παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

7 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει με ηλεκτρικό ρεύμα τις εγκαταστάσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με την 1.3 της διακήρυξης Η 
διάκριση των τιμολογίων γίνεται με βάση την κατανάλωση ισχύος, ήτοι: 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ21: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι μέχρι 25 KV 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ22: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι από 25 KV έως 250 KV. 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ23: παροχή χαμηλής τάσης 

Τιμολόγιο Φωτισμού Οδών και Πλατειών (ΦΟΠ): εφαρμόζεται στην κατανάλωση για τον 
φωτισμό οδών ανεξαρτήτου ισχύος 

Τιμολόγιο ΒΓ (μέση τάση) ημέρας: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV και 
αφορά κατανάλωση ημερήσια, από τις 7.00-23.00 

Τιμολόγιο ΒΓ (μέση τάση) νυχτερινό: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV και 
αφορά κατανάλωση νυχτερινή, από τις 23.00-7.00, καθώς και όλο το 24ωρο Σάββατο, Κυριακή και 
αργίες. 

Αγροτικό τιμολόγιο: αφορά χρέωση για αγροτική χρήση. 

Οι λοιπές χρεώσεις αφορούν σε ρυθμιζόμενα κόστη, που είναι μη ανταγωνιστικά, κοινά δηλαδή 
σε όλους τους παρόχους. Αυτά είναι το Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων (ΕΤΜΕΑΡ), Ειδικό φόρο 
κατανάλωσης (ΕΦΚ), Χρέωση Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), Δημοτικά τέλη και 
ΤΑΠ, Χρέωση χρήσης συστήματος μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), λοιπές επιβαρύνσεις συστήματος μεταφοράς 
(ΑΔΜΗΕ), χρέωση χρήσης δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και ΥΚΩ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Mε την έκδοση των λογαριασμών ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αναλυτική 
κατάσταση που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των λογαριασμών. 

H παραλαβή του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου . Κατά την διαδικασία παραλαβής των αναλυτικών καταστάσεων 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Ο ποσοτικός έλεγχος του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται με τη δειγματοληπτική καταμέτρηση των 
μετρητών του Δήμου Νάουσας από την αρμόδια επιτροπή με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν ο 
έλεγχος των μετρητών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου της σύμβασης. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
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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 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Νάουσας και ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διεύθυνση και ρύθμιση όλων των τοπικών 
υποθέσεων , σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία , την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Ν.4412/2016 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της A.A. 

Η παρούσα αφορά στην Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας, 
μέσω εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στόχος είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, συμβάλλοντας στη 
συνολική μείωση των λειτουργικών του εξόδων. H προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω εναλλακτικού 
παρόχου, αναμένεται να αξιώσει ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες για το Δήμο. 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 
Για την παρούσα σύμβαση λαμβάνονται υπόψη οι 
• της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύϋμιση 

ειδικότερων ϋεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εϋνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

στο Ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση Θεμάτων ενεργειακής 
πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ A' 286/22.12.1999), 

στο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ A' 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», 

στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση 
P.A.E. υπ. αρ. 57/2012, ΦΕΚ 103Β/31.01.2012), 

στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση P.A.E. υπ. αρ. 56/2012, ΦΕΚ 
104Β/31.01.2012) 

στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β' 832/09-04-2013), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 138 του ν. 4001/2011, ύστερα από σχετική γνώμη της P.A.E., όπως 
εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος για τις ανάγκες του Δήμου 
Νάουσας, μέσω εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στόχος είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, συμβάλλοντας στη 
συνολική μείωση των λειτουργικών του εξόδων. η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω εναλλακτικού 
παρόχου, αναμένεται να αξιώσει ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες για το Δήμο. 

Η διάκριση των τιμολογίων γίνεται με βάση την κατανάλωση ισχύος, ήτοι: 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ21: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι μέχρι 25 KV 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ22: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι από 25 KV έως 250 KV. 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ23: παροχή χαμηλής τάσης 

Τιμολόγιο Φωτισμού Οδών και Πλατειών (ΦΟΠ): εφαρμόζεται στην κατανάλωση για τον 
φωτισμό οδών ανεξαρτήτου ισχύος 

Τιμολόγιο ΒΓ (μέση τάση) ημέρας: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV και 
αφορά κατανάλωση ημερήσια, από τις 7.00-23.00 

Τιμολόγιο ΒΓ (μέση τάση) νυχτερινό: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV και 
αφορά κατανάλωση νυχτερινή, από τις 23.00-7.00, καθώς και όλο το 24ωρο Σάββατο, Κυριακή και 
αργίες. 

Αγροτικό τιμολόγιο: αφορά χρέωση για αγροτική χρήση. 

Οι λοιπές χρεώσεις αφορούν σε ρυθμιζόμενα κόστη, που είναι μη ανταγωνιστικά, κοινά δηλαδή 
σε όλους τους παρόχους. Αυτά είναι το Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων (ΕΤΜΕΑΡ), Ειδικό φόρο 
κατανάλωσης (ΕΦΚ), Χρέωση Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), Δημοτικά τέλη και 
ΤΑΠ, Χρέωση χρήσης συστήματος μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), λοιπές επιβαρύνσεις συστήματος μεταφοράς 
(ΑΔΜΗΕ), χρέωση χρήσης δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και ΥΚΩ. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης H ανάθεση προμήθειας αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου Νάουσας με ΑΦΜ 998841450 

Προαιρέσεις 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% επί του προυπολογισμού 
της σύμβασης δηλαδή συνολικής αξίας 2.100.000,00 με ΦΠΑ (1.858.216,57 ανευ ΦΠΑ). 

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχής εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης και με διάρκεια ισχύος έως 2 έτη από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης .Ως δικαίωμα 
προαίρεσης νοούνται μόνο τα γνήσια δικαιώματα προαίρεσης του A.K. 17 τα οποία αποτελούν 
διαπλαστικά δικαιώματα που ενεργοποιούνται με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής χωρίς να 
απαιτείται σχετική συμφωνία του ανάδοχου, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της 
προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης από την αναθέτουσα αρχή , στη 
διακριτική ευχέρεια της οποίας εναπόκειται η ενεργοποίηση του ή όχι. 
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Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης 

Το ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία 
κοινοποιείται στον ανάδοχο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία λήψης της. 

Το δικαίωμα προαίρεσης δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης με συνέπεια οι όροι και η τιμή 
να παραμένουν ίδιοι και στη νέα σύμβαση. 

Παρατάσεις 
Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του ποσού στη λήξη της σύμβασης ,η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα 
παράτασης ως προς το χρόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του αναδόχου και κατόπιν απόφασης του 
αρμόδιου οργάνου. 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρηματοδότηση . Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ιδιοι πόροι του Δήμου 
Νάουσας 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 1.238.938,05 
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
Περιγραφή 
τιμολογίου 

ΠΑΓΙΟ 
Τιμή Ισχύος 

(C/kW/μήνα) 
Τιμή Ενέργειας (C/kWh) 

Εκτιμώμενη Ετήσια 
καταναλισκώμενη 

Ποσότητα kWh 

Μερικό 
σύνολο 

Εκτιμώμενη 
Ετήσια Συνολική 
Χρέωση (C) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 

947.64 0,10153 663.276.48 68.290,10 

2 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 

337.08 24.486,00 0,08259 3.285.147,46 296.143,41 

3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23 

31,80 
0,11346 

ημερήσια 
0,06610 

Νυχτερινή 
2.470,86 

ημερήσια 
1.235,43 

νυχτερινή 
393,80 

4 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
(ΦΟΠ) 

1.901,64 0,08103 3.482.769,83 284.110,48 

5α 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓΕ 
(ΜΈΣΗ ΤΆΣΗ) 
23:00-7:00 τις 
εργάσιμες μέρες 
του έτους 

0,09928 358.411,97 35.583,15 

5β 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓΕ 
(ΜΈΣΗ ΤΆΣΗ) 
23:00-7:00 τις 

εργάσιμες μέρες 
και όλες τις ώρες 
του Σ/Κ και των 

αργιών του 
έτους 

0,08562 396.089,79 
33.913,20 

5α+β 

Σύνολο 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΒΓΕ 

(Ισχύος, 
Ημερήσιας και 

νυχτερινής) 

25.880,38 
69.496,35 

Σύνολο ΒΓΕ 
(Ημερήσια 

κατανάλωση, 
νυχτερινή 

κατανάλωση και 
χρέωση ισχύος: 

95.376,73 

6 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
171,72 - 0,06413 2.380.162,68 152.811,57 
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7 

Μη 
ανταγωνιστικές 
χρεώσεις- Τέλη -
Φόροι - Λοιπές 
επιβαρύνσεις 

341.811.96 

Σύνολο Δαπάνης 1.238.938.05 

Φ Π A 13% 161.061.95 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 1.400.000,00 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις. 
Τον 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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) 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 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV 09310000-5 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος για τις ανάγκες του 
Δήμου Νάουσας, μέσω εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στόχος είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, συμβάλλοντας στη 
συνολική μείωση των λειτουργικών του εξόδων. H προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω εναλλακτικού 
παρόχου, αναμένεται να αξιώσει ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες για το Δήμο. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δεσμεύονται να εφαρμόσουν υψηλά διεθνή κριτήρια ποιότητας για 
την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού τους και για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι ετήσιες καταναλώσεις του 
Δήμου από το σύνολο των παροχών του, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο και 
ενδέχεται να μεταβληθούν. 

Οι αρχικές τιμές μονάδας αναφέρονται σε επίσημα τιμολόγια της ΔΕΗ του έτους 2016 και ως εκ 
τούτου θεωρήθηκαν οι τιμές αυτές ως τιμές αναφοράς, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
προσφέρουν έκπτωση. Οι επίσημοι τιμοκατάλογοι της ΔΕΗ, του προηγούμενου παρόχου ηλεκτρικού 
ρεύματος του Δήμου Νάουσας είναι επίσης αναρτημένοι στην ιστοσελίδα τους. 

Η διάκριση των τιμολογίων γίνεται με βάση την κατανάλωση ισχύος, ήτοι: 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ21: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι μέχρι 25 KV 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ22: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι από 25 KV έως 250 KV. 

Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ23: παροχή χαμηλής τάσης 

Τιμολόγιο Φωτισμού Οδών και Πλατειών (ΦΟΠ): εφαρμόζεται στην κατανάλωση για τον 
φωτισμό οδών ανεξαρτήτου ισχύος 

Τιμολόγιο ΒΓ (μέση τάση) ημέρας: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV και 
αφορά κατανάλωση ημερήσια, από τις 7.00-23.00 

Τιμολόγιο ΒΓ (μέση τάση) νυχτερινό: εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV και 
αφορά κατανάλωση νυχτερινή, από τις 23.00-7.00, καθώς και όλο το 24ωρο Σάββατο, Κυριακή και 
αργίες. 

Αγροτικό τιμολόγιο: αφορά χρέωση για αγροτική χρήση. 

Οι λοιπές χρεώσεις αφορούν σε ρυθμιζόμενα κόστη, που είναι μη ανταγωνιστικά, κοινά δηλαδή 
σε όλους τους παρόχους. Αυτά είναι το Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων (ΕΤΜΕΑΡ), Ειδικό φόρο 
κατανάλωσης (ΕΦΚ), Χρέωση Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), Δημοτικά τέλη και 
ΤΑΠ, Χρέωση χρήσης συστήματος μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), λοιπές επιβαρύνσεις συστήματος μεταφοράς 
(ΑΔΜΗΕ), χρέωση χρήσης δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και ΥΚΩ. 

Η συνολική δαπάνη, με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας για το 2016 για την προμήθεια ρεύματος 
ανήλθε στο ποσό του 1.400.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

KA 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ ΚΛΠ) από την είσπραξη τελών και φόρων: 100.000,00 
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KA 02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 1.300.000,00 

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι ετήσιες καταναλώσεις του Δήμου 
Νάουσας το έτος 2016 από το σύνολο των παροχών του, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές 
για το Δήμο και ενδέχεται να μεταβληθούν. 

Α/Α Περιγραφή 
τιμολογίου ΠΑΓΙΟ Τιμή Ισχύος 

^kW/μήνα) Τιμή Ενέργειας (€/kWh) 
Εκτιμώμενη 

Καταναλισκώμενη 
Ποσότητα kWh 

Εκτιμώμενη 
Συνολική 
Χρέωση (€) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 947.64 0,10153 663.276.48 68.290,10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 337.08 24.486,00 0,08259 3.285.147,46 296.143,41 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 337.08 24.486,00 0,08259 3.285.147,46 296.143,41 

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23 31,80 0,11346 

ημερήσια 
0,06610 

νυχτερινή 
2470,86 

ημερήσια 
1235,43 

νυχτερινή 393,80 

4 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 
& ΠΛΑΤΕΙΩΝ 1.901,64 0,08103 3.482.769,74 284.110,48 
(ΦΟΠ) 

5α 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓΕ 
(ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ) 7:00- Σύνολο 

ημερήσιας: 
35.583,15 

5α 23:00 τις εργάσιμες 
μέρες όλο το έτος 0,09928 358.411,97 

Σύνολο 
ημερήσιας: 
35.583,15 

5β 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓΕ 
(ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ) 
23:00-7:00 τις 

εργάσιμες μέρες και 
όλες τις ώρες του 

Σ/Κ και των αργιών 
του έτους 

0,08562 396.089,79 
Σύνολο 

νυχτερινής 
33.913,20 

5α+β 

Σύνολο 
ΤΙΜΟΛΟΓΊΩΝ ΒΓΕ 

(Ισχύος, 
Ημερήσιας και 
νυχτερινής) 

25.880,38 

Σύνολο ΒΓΕ 
(Ημερήσια 

κατανάλωση, 
5α+β 

Σύνολο 
ΤΙΜΟΛΟΓΊΩΝ ΒΓΕ 

(Ισχύος, 
Ημερήσιας και 
νυχτερινής) 

25.880,38 νυχτερινή 
κατανάλωση 
και χρέωση 

ισχύος: 
95.376,73 

6 ΑΓΡΟΤΙΚΟ 171,72 0,06413 2.380.162,68 152.811,57 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 171,72 0,06413 2.380.162,68 152.811,57 

7 

Μη 
ανταγωνιστικές 
χρεώσεις- Τέλη -
Φόροι - Λοιπές 
επιβαρύνσεις 

341.811.96 

Σύνολο Δαπάνης 1.238.938.05 

Φ Π Α 13% 161.061.95 
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Γενικό Σύνολο Δαπάνης 1.400.000,00 

Η αναϋέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογισμού 
της σύμβασης δηλαδή συνολικής αξίας 2.100.000,00 με ΦΠΑ (1.858.216,57 ανευ ΦΠΑ). 

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναϋέτουσα αρχής εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης και με διάρκεια ισχύος έως 2 έτη από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης .Ως δικαίωμα 
προαίρεσης νοούνται μόνο τα γνήσια δικαιώματα προαίρεσης του Α.Κ. 17 τα οποία αποτελούν 
διαπλαστικά δικαιώματα που ενεργοποιούνται με μονομερή δήλωση της αναϋέτουσας αρχής χωρίς να 
απαιτείται σχετική συμφωνία του ανάδοχου, καϋώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχϋεί με την υποβολή της 
προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης από την αναϋέτουσα αρχή, στη 
διακριτική ευχέρεια της οποίας εναπόκειται η ενεργοποίηση του ή όχι. 

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης 

Το ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία 
κοινοποιείται στον ανάδοχο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία λήψης της. 

Το δικαίωμα προαίρεσης δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης με συνέπεια οι όροι και η τιμή 
να παραμένουν ίδιοι και στη νέα σύμβαση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ill - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Του/της με Α Φ Μ , Δ.Ο.Υ : 

που εδρεύει στ , οδός , αριθμός . 

τηλ : , fax 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο « Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Υ 
Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ » , και των λοιπών στοιχείων της σχετικής μελέτης, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και υποβάλλω την παρούσα προσφορά. 

Α/Α Περιγραφή 
τιμολογίου ΠΑΓΙΟ Τιμή Ισχύος 

^kW/μήνα) 

Τιμή 
Ενέργειας 
(€/kWh) 

Εκτιμώμενη 
Καταναλισκώμενη 

Ποσότητα 

Εκτιμώμενη 
Συνολική 
Χρέωση(€) 

1α 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 

παγιο 
---- — 

1β 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 

Τιμή Ενέργειας 
(€/kWh) 

---- 663.276,48 

2α 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 

Παγιο 
----

2β 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 

Τιμή Ισχύος 
^kW/μήνα) 

2γ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 

Τιμή Ενέργειας 
(€/kWh) 

---- ---- 3.285,147,46 

3α 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23 

Παγιο 

3β 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23 

ημερήσια κατανάλωση 
7:00-23:00 τις 

εργάσιμες μέρες όλο 
το έτος 

Τιμή Ενέργειας 
(€/kWh) 

2.470,86 

3γ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23 

νυκτερινή κατανάλωση 
23:00-7:00 τις 

εργάσιμες μέρες και 
όλες τις ώρες του Σ/Κ 
και των αργιών του 

έτους 
Τιμή Ενέργειας 

(€/kWh) 

---- 1.235,43 
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4α 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 

& ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
(ΦΟΠ) ΠΑΓΙΟ 

----

4β 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 

& ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
(ΦΟΠ) Τιμή Ενέργειας 

(€/kWh) 

3.482.769,74 

5α 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓΕ 
(ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ) 7:00-
23:00 τις εργάσιμες 
μέρες όλο το έτος 

Τιμή Ενέργειας 
(€/kWh) 

---- 358.411,97 

5β 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓΕ 
(ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ) 23:00-

7:00 τις εργάσιμες 
μέρες και όλες τις 

ώρες του Σ/Κ και των 
αργιών του έτους 

Τιμή Ενέργειας 
(€/kWh) 

---- ---- 396.089,79 

5γ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓΕ 
(ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ ) 

Τιμή Ισχύος 
^kW/μήνα) 

---- ---- ----

6α 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Πάγιο 

---- ----

6β 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Τιμή Ενέργειας 

(€/kWh) 
---- ---- 2.380.162,68 

7 

Μη ανταγωνιστικές 
χρεώσεις- Τέλη -
Φόροι - Λοιπές 

επιβαρύνσει 

---- ---- ---- ----

Σύνολο 

ΦΠΑ 13% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

O Προσφέρων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
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Ονομασία Τράπεζας 

Κατάστημα 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης 

ΕΥΡΩ 

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθμόν για 
ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) 

υπέρ της Εταιρείας 
, οδός , 

αριθμός , ΤΚ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 
, (2) , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 
προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια 
ρεύματος 

σύμφωνα με την υπ' αριθ. 
Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της 
εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το 
οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 
αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Ονομασία Τράπεζας 
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Κατάστημα 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης 

ΕΥΡΩ 

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν για 

ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 

, οδός , αριθμός 
, ΤΚ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

, (2) , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 
προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της σύμβασης, που υπόγραψε μαζί σας για την προμήθεια 
ρεύματος 

(αριθμός διακήρυξης / ) προς κάλυψη αναγκών του Δήμου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το 
οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ποσού € χωρίς Φ.Π.Α 13% 
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Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νάουσας, στην οδό Δημαρχίας 30 , σήμερα 
, ημέρα οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι : 

1) Ο Δήμος Νάουσας με ΑΦΜ 998841450 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον 
Δήμαρχο κ. Κουτσογιάννη Νικόλαο που θα αποκαλείται παρακάτω «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» ή 
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και 

2) Η που εδρεύει στην επί της με την επωνυμία 
» (ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η ), 

νομίμως εκπροσωπουμένης για την υπογραφή της παρούσας από τον αυτής, 
κ (καλουμένη εφ' εξής στην παρούσα χάριν συντομίας ο «Προμηθευτής») 
και, 

έχοντας υπόψιν : 

1) το Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 
2) τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Καλλικράτης» 

3) τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

4) Την με αριθ /2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάουσας περί 
έγκριση διενέργειας της προμήθειας 

5) Την υπ' αριθ /2017. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας περί 
έγκρισης μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια 

6) Την με αρ.πρ Διακήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού 
7) Την υπ' αριθμ ηλεκτρονική προσφορά της « 

8) Την υπ' αριθ /2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης 

1.000.000,00 € στον Κ.Α.Ε. : ΚΑ 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ ΚΛΠ) από την είσπραξη τελών και 

φόρων: 100.000,00 τον KA 02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.300.000,00.. στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Νάουσας . 

9)Την υπ' αρ /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βάσει της οποίας ανατέθηκε η 
προμήθεια στην « »,συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Αρθρο 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Οι όροι που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση με κεφαλαία και δεν ορίζονται διαφορετικά 
θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται: α) στο Ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση Θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α ' 
286/22.12.1999), β) στο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», γ) στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ. αρ. 57/2012, ΦΕΚ 103Β/31.01.2012), δ) 
στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ. αρ. 56/2012, ΦΕΚ 
104Β/31.01.2012) και ε) στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β' 832/09-04-2013), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 138 του ν. 4001/2011, ύστερα από 
σχετική γνώμη της Ρ.Α.Ε., όπως εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν. 
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1.2 Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στην παρούσα Σύμβαση σε Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική 
Απόφαση καθώς και κάθε άλλο διάταγμα, κανονιστική πράξη, απόφαση, κανονισμό ή σε 
οποιαδήποτε άλλη νομοθετική πράξη, θα νοείται ως αναφορά σε Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα, 
Υπουργική Απόφαση καθώς και σε κάθε άλλο διάταγμα, κανονιστική πράξη, απόφαση, κανονισμό ή 
σε οποιαδήποτε άλλη νομοθετική πράξη, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

1.3 Συμφωνείται ότι τυχόν τροποποιήσεις των παραπάνω νόμων και κανονιστικών διατάξεων ή/και 
θέσπιση νέων, στον βαθμό που είναι αναγκαστικού δικαίου, θα δεσμεύουν τα Μέρη από την 
ημερομηνία ισχύος τους και θα θεωρείται ότι ενσωματώνονται χωρίς περαιτέρω τύπο ή διατύπωση 
στην παρούσα Σύμβαση, τροποποιώντας ή καταργώντας τυχόν υφιστάμενους όρους της 
Σύμβασης που έρχονται σε αντίθεση με αυτούς, χωρίς η τροποποίηση αυτή να αποτελεί λόγο 
καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν εκ της υιοθέτησής τους επέρχεται ουσιώδης 
δυσμενής επίδραση, η οποία δύναται να καταστήσει ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης για κάποιο από τα Μέρη, το Μέρος αυτό θα δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της 
παρούσας με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. 

1.4 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των όρων 1.1 και 1.2 ανωτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας 
Σύμβασης: 

1.4.1 Ως «Εγκατάσταση» του Εργοδότη νοείται κάθε εγκατάσταση κυριότητας ή/και 
εκμετάλλευσης του Εργοδότη. 

1.4.2 Ως «Μετρητής» νοείται η μετρητική διάταξη, η οποία έχει εγκατασταθεί στο σημείο 
κατανάλωσης και σύνδεσης της Εγκατάστασης του Εργοδότη με το Σύστημα ή το 
Δίκτυο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 

1.4.3 Ως «Δίκτυο» νοείται ο ορισμός του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΔΔΗΕ) εις το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» ως τροποποιημένος εκάστοτε ισχύει, 

1.4.4 Ως «Σύστημα» νοείται ο ορισμός του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) εις το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» ως τροποποιημένος εκάστοτε ισχύει, 

1.4.5 Ως «Διαχειριστής Μεταφοράς του Συστήματος» νοείται η ανώνυμη εταιρεία 
«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής 
ΑΔΜΗΕ) 

1.4.6 Ως «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται η ανώνυμη εταιρεία 
«Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής ΛΑΓΗΕ), 

1.4.7 Ως «Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής» νοείται η ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής 
του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής ΔΕΔΔΗΕ). 

Αρθρο 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στις 
Εγκαταστάσεις του Εργοδότη σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και ο Εργοδότης παραλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια, την οποία ο 
Προμηθευτής προμηθεύει στις Εγκαταστάσεις του, καταβάλλοντας εμπροθέσμως και 
προσηκόντως τις αμοιβές και χρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα και στην κείμενη 
νομοθεσία. 
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Αρθρο 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

3.1 Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται προς τον Εργοδότη ότι, ως έχει από το νόμο και τα 
συναλλακτικά ήθη υποχρέωση: 

3.1.1 Θα τηρεί τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (εφεξής: ΚΔΣ) και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής: 
ΚΣΗΕ) καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 

3.1.2 Θα αναλάβει την υποχρέωση μετά την υπογραφή της παρούσης, να ενεργήσει κάθε 
νόμιμα προβλεπόμενη πράξη, προκειμένου να καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα, που 
τηρείται στον αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή, ως Εκπρόσωπος Φορτίου για τον 
Υποσταθμό ή/και τον/τους Μετρητή/ές του Εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4 της παρούσης. 

3.1.3 Θα ανταποκρίνεται καθ' όλη την διάρκεια της παρούσης, χωρίς καθυστέρηση και θα 
διαχειρίζεται το σύνολο των παραπόνων ή/και αιτημάτων του Εργοδότη, κατόπιν 
αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας, και ότι θα παρέχει στον Εργοδότη το σύνολο 
των πληροφοριών που προβλέπονται από το νόμο σε σχέση με το αντικείμενο της 
παρούσης. 

3.1.4 Θα υπέχει ευθύνη αποζημιώσεως του Εργοδότη για τυχόν ζημίες του από διακοπές της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλειά του αλλά δεν θα 
μπορεί να υπέχει ευθύνη αποζημιώσεως για διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
που οφείλονται σε αίτια πέραν του δικού του ελέγχου, σε τυχηρά γεγονότα, σε πτώσεις 
της τάσεως, σε διακοπές του Συστήματος ή / και του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των 
περικοπών, των δυσλειτουργιών ή των περιορισμών για εκτέλεση εργασιών ή οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω ή σε Καταστάσεις Έκτακτης 
Ανάγκης, ως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 

3.1.5 Θα παράσχει στον Εργοδότη, σε περίπτωση λύσεως της παρούσης, πληροφορίες 
σχετικά με τον Υποσταθμό του ή/και τους Μετρητές του όπως και κάθε άλλη μη 
Εμπιστευτική Πληροφορία, που αφορά στην παρούσα Συμφωνία και απαιτείται για την 
επιλογή άλλου προμηθευτή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματος του Εργοδότη 
στον Προμηθευτή (ενδεικτικά: στοιχεία μετρήσεων και καταναλώσεων, όπως ελήφθησαν 
από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κλπ.). 

3.2 Ο Εργοδότης δηλώνει και εγγυάται προς τον Προμηθευτή ότι: 

3.2.1 Έχει και διατηρεί στις Εγκαταστάσεις του εγκατεστημένους Μετρητές, προκειμένου να 
καθίσταται εφικτή η μέτρηση της ενέργειας την οποία απορροφά και να καταστεί εφικτή η 
εκτέλεση της παρούσης. 

3.2.2 Θα εξοφλεί νομίμως και εμπροθέσμως όλα τα τιμολόγια που του αποστέλλει ο 
Προμηθευτής, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9 κατωτέρω. 

3.2.3 Θα ενημερώσει εγγράφως τον Προμηθευτή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιθυμεί 
την τροποποίηση όρων της Σύμβασης Προμήθειας (ενδεικτικά: σε περίπτωση αλλαγής των 
στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη όπως π.χ. της διευθύνσεως αποστολής των 
Λογαριασμών Κατανάλωσης), υποβάλλοντας σχετική Αίτηση, τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες προ της επιθυμητής ημερομηνίας τροποποίησης της παρούσης. 

Αρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
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4.1 Η παρούσα Σύμβαση συμφωνείται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, τίθεται σε ισχύ 
κατά την ως άνω ημερομηνία υπογραφής της από τα Μέρη και μπορεί να καταγγελθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 11, η δε επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων αυτής θεωρείται ότι 
αρχίζει από την ημέρα και ώρα που ειδικότερα ορίζεται στο κάτωθι άρθρο 12 («Ημερομηνία 
Έναρξης Προμήθειας»). 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του προυπολογισμού 
της σύμβασης δηλαδή συνολικής αξίας 2.100.000,00 με ΦΠΑ (1.858.216,57 ανευ ΦΠΑ). 

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχής εντός του χρόνου της ισχύος της 
αρχικής σύμβασης και με διάρκεια ισχύος έως 2 έτη από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης. 

4.2 Με την υπογραφή της παρούσης, ο Εργοδότης εξουσιοδοτεί τον Προμηθευτή να υποβάλλει 
στον αρμόδιο Διαχειριστή, Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου για όλους τους Μετρητές 
του. Τα έννομα αποτελέσματα της παρούσης Συμβάσεως θεωρείται ότι αρχίζουν κατά τα 
διαλαμβανόμενα στον άρθρο 12 της παρούσης Συμβάσεως. 

Αρθρο 5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ 

5.1 Ο Προμηθευτής θα παραδίδει την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της 
παρούσης, στο Σύστημα, ενώ ο Εργοδότης θα την παραλαμβάνει στους Μετρητές των 
Εγκαταστάσεών του από το Σύστημα ή το Δίκτυο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία. 

5.2 Εις περίπτωσιν καθ' ην ο Εργοδότης αντιληφθεί ότι ο Υποσταθμός ή/και κάποιος Μετρητής έχει 
υποστεί ζημιά ή βλάβη, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον Προμηθευτή και τον αρμόδιο 
Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ). 

5.3 Οιεσδήποτε δαπάνες προμήθειας, εγκαταστάσεως ως και συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
μεταξύ των σημείων συνδέσεων των Μετρητών και των εσωτερικών ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων του Εργοδότη, βαρύνουν τον τελευταίο αποκλειστικώς. 

5.4 Ο Εργοδότης οφείλει να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους προστηθέντες, εκπροσώπους, 
υπαλλήλους, υπεργολάβους κ.ο.κ. του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και του Προμηθευτή, την πρόσβαση 
εις τις Εγκαταστάσεις του ώστε οι ως άνω αναφερόμενοι να δύνανται να εκπληρώνουν τις 
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους κατά την παρούσα Σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία. 

5.5 Εις περίπτωσιν μονίμου βλάβης του Μετρητή, ο Προμηθευτής υποχρεούται να μεριμνήσει δια την 
άμεση αντικατάσταση του Μετρητή, σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή του Δικτύου για την τελική 
χρέωση του κόστους του Μετρητή, κόστος το οποίο θα βαρύνει τον Διαχειριστή του Δικτύου. 

Με την έκδοση των λογαριασμών ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αναλυτική 
κατάσταση που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των λογαριασμών. 

H παραλαβή του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου . Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των αναλυτικών καταστάσεων διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποσοτικός έλεγχος του ηλεκτρικού 
ρεύματος γίνεται με τη δειγματοληπτική καταμέτρηση των μετρητών του Δήμου Νάουσας από 
την αρμόδια επιτροπή με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν ο έλεγχος των μετρητών σε όλη τη 
διάρκεια του χρόνου της σύμβασης. 
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Αρθρο 6: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

6.1 Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 7.2 κατωτέρω, τα ποσά που θα τιμολογούνται από 
τον Προμηθευτή προς τον Εργοδότη για τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που προμήθευσε ο 
Εργοδότης στον Πελάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 κατωτέρω, θα υπολογίζονται 
βάσει των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που καταμετρώνται ωριαίως, μηνιαίως ή κατ' άλλη 
τακτή ή μη χρονική βάση στους Μετρητές του Εργοδότη της παρούσης, εντός χρονικού 
διαστήματος ενός (1) ημερολογιακού μήνα («Περίοδος Τιμολόγησης»). Οι Μετρητές οι οποίοι 
έχουν τοποθετηθεί στα σημεία προμηθείας των Εγκαταστάσεων του Πελάτη από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή, καταχωρούνται στη βάση δεδομένων μετρητών την οποία καταρτίζει και τηρεί ο 
Διαχειριστής Μεταφοράς του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 
Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

6.2 Ρητώς συμφωνείται δια της παρούσης ότι το σύνολο της καταμετρηθείσης ποσότητος ηλεκτρικής 
ενέργειας θα λογίζεται ως ηλεκτρική ενέργεια η οποία παρεσχέθη υπό του Προμηθευτή. 

6.3 Εις περίπτωσιν καθ' ην ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκδώσει λογαριασμό βάσει των ποσοτήτων 
ηλεκτρικής ενέργειας που μετρήθηκαν πραγματικά, είτε λόγω βλάβης Μετρητού, είτε λόγω 
καθυστερήσεως αποστολής ή ακόμα και λόγω μη αποστολής των μετρήσεων από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή, ούτος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί εις εύλογη εκτίμηση των χρεώσεων που θα 
επιβάλλει εις τον Εργοδότη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες μετρήσεις ή τα ιστορικά στοιχεία του 
Εργοδότη, κατόπιν σχετικής αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας. Ο Εργοδότης υποχρεούται 
να αναπροσαρμόσει τους ως άνω λογαριασμούς μόλις οι πραγματικές ποσότητες καταστούν 
διαθέσιμες. Εάν οι πραγματικές ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, ο υπολογισμός 
τους γίνεται βάσει των εκκαθαρισθέντων από τον ΛΑΓΗΕ ή / και τον ΑΔΜΗΕ ποσοτήτων, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή / και τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για τη 
λήψη των αναγκαίων ενδείξεων του Μετρητή προς τους αρμοδίους Διαχειριστές Δικτύου & 
Μεταφοράς και τον Λειτουργό Αγοράς αντίστοιχα, πραγματοποιείται με ευθύνη του 
Προμηθευτή. 

6.4 Ο Προμηθευτής δικαιούται να απαιτήσει τον έλεγχο Μετρητή, κατόπιν ενημέρωσης και, 
ενδεχομένως, παρουσίας του Εργοδότη, όταν θεωρεί ότι η λειτουργία του δεν είναι ακριβής και 
φέρει το κόστος του ελέγχου εάν αποδειχθεί ότι η λειτουργία του είναι ακριβής. Εάν από τον 
έλεγχο προκύψει ότι η λειτουργία του Μετρητή δεν είναι ακριβής, ο Προμηθευτής οφείλει να 
αναπροσαρμόσει τα ποσά που χρεώθηκαν ενώ το κόστος του ελέγχου στην περίπτωση αυτή 
βαρύνει τον αρμόδιο Διαχειριστή. Η επίκληση από πλευράς του Εργοδότη αντιρρήσεων ως προς 
την ακρίβεια λειτουργίας ενός Μετρητή δεν απαλλάσσει αυτόν από την υποχρέωση έγκαιρης 
εξόφλησης των τιμολογίων που εκδίδει και αποστέλλει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης Συμβάσεως. 

Αρθρο 7: ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 

7.1 Ο Εργοδότης υποχρεούται, κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, να 
εξοφλεί πλήρως και ολοσχερώς στον Προμηθευτή το συμφωνηθέν τίμημα για κάθε μονάδα 
ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύεται από τον τελευταίο (εφ' εξής η «Συμφωνηθείσα Τιμή») 
συν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ, που ορίζεται, ανά Εγκατάσταση. Οι τιμές θα είναι δεσμευτικά 
σταθερές, χωρίς να επηρεάζονται από την Οριακή Τιμή Συστήματος, ή τις χρεώσεις διακύμανσης ή 
οποιαδήποτε άλλη ρήτρα, για ελάχιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή 
της Σύμβασης. Η «Συμφωνηθείσα Τιμή» θα είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του 
Προμηθευτή και συγκεκριμένα: 
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Α/Α Περιγραφή 
τιμολογίου ΠΑΓΙΟ Τιμή Ισχύος 

^kW/μήνα) 

Χρέωση 
CO2 

(€/kwh) 

Τιμή 
Ενέργειας 
(€/kWh) 

Εκτιμώμενη 
Καταναλισκώμενη 

Ποσότητα 

Εκτιμώμενη 
Συνολική Χρέωση 
(€) 

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23) 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23) 

4 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓ 

(ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ) 7:00-
23:00 τις εργάσιμες 
μέρες όλο το έτος 

4 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓ 

(ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ) 7:00-
23:00 τις εργάσιμες 
μέρες όλο το έτος 

5 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓ 
(ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ) 23:00-

7:00 τις εργάσιμες 
μέρες και όλες τις 
ώρες του Σ/Κ και 
των αργιών του 

έτους 

6 Πάγια -Τέλη - Φόροι 
- Λοιπές χρεώσεις 

Σύνολο Δαπάνης 

Φ Π Α 13% 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 

7.2 Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Προμηθευτή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στις 
Εγκαταστάσεις του Εργοδότη υπολογίζονται βάσει των όρων της παρούσης και της οικονομικής 
προσφοράς που έχει υποβληθεί στον Εργοδότη. Ο Προμηθευτής προβαίνει σε διακριτές 
χρεώσεις του Εργοδότη, ήτοι για την κατανάλωσή του όσον αφορά τις «Ανταγωνιστικές 
Χρεώσεις» ηλεκτρικής ενέργειας, τις «Μονοπωλιακές Χρεώσεις» (Δίκτυο Μεταφοράς, Δίκτυο 
Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) και οποιαδήποτε άλλη χρέωση υποχρεούται να επιβάλλει 
στον Εργοδότη εκ της εν γένει σχετικής νομοθεσίας. 

7.3 Μετά την παρέλευση της υπό τον όρο 7.1 χρονικής προθεσμίας, ο Προμηθευτής διατηρεί το 
δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τη Συμφωνηθείσα Τιμή, με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον 
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Πελάτη, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προτιθέμενη αναπροσαρμογή. Στην 
περίπτωση αυτή ο Πελάτης δικαιούται εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη 
λήψη της γνωστοποίησης, εφόσον δεν συμφωνεί με τη νέα Τιμή, να καταγγείλει μονομερώς τη 
Σύμβαση. Η καταγγελία θα έχει ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής των αυξημένων Τιμολογίων. 
Από την ημερομηνία γνωστοποίησης της καταγγελίας της Συμβάσεως από τον Πελάτη, ο 
Προμηθευτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να ενημερώσει σχετικά τον 
αρμόδιο Διαχειριστή. 

Αρθρο 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε εκ μέρους της 
αναδόχου εταιρίας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού € (ήτοι το 5% της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με τα ακόλουθα στοιχεία: 

Τράπεζα: 

Αριθμός: 

Ημερ. Εκδόσεως: 

Αρθρο 9: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Με την έκδοση των λογαριασμών, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αναλυτική 
λίστα, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των λογαριασμών. 

Η πληρωμή της αξίας, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση θα πραγματοποιείται εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των νόμιμων παραστατικών του Διαγωνιζομένου. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις. Η καταβολή των δόσεων θα αρχίσει 
ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
Τραπεζικά τέλη ή οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις βαραίνουν τον Ανάδοχο. 

Αρθρο 10: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

10.1 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να ενεργεί κατά τα συναλλακτικά ήθη για τη βελτίωση της 
ποιότητας εξυπηρέτησης του Εργοδότη. Η Ποιότητα Εξυπηρέτησης περιλαμβάνει την ποιότητα 
υπηρεσιών (επίπεδο εξυπηρέτησης Εργοδότη). 

10.2 Η ποιότητα υπηρεσιών του Προμηθευτή αφορά σε υπηρεσίες πριν από τη σύνδεση των 
εγκαταστάσεων (λ.χ. άμεση ανταπόκριση σε αίτηση προμήθειας, ακριβής υπολογισμός χρεώσεων 
προμήθειας, ακριβόχρονη εκτέλεση εργασιών προμήθειας) εάν απαιτούνται τέτοιες καθώς και σε 
υπηρεσίες μετά τη σύνδεση των εγκαταστάσεων (λ.χ. εκτίμηση της καταναλώσεως, 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσω υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως πελατών, παροχή 
ενημέρωσης ως προς τους μετρητές, τις χρεώσεις, τις καταβολές κ.ο.κ., προγραμματισμός και 
πραγματοποίηση συναντήσεων κατόπιν σχετικού αιτήματος, απάντηση σε γραπτές οχλήσεις / 
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επιστολές του Εργοδότη, ενέργειες σχετικά με την αποκατάσταση συνδέσεως μετά από διακοπή 
λόγω της μη εξόφλησης, τεκμηρίωση χρεώσεων, αναγγελία διακοπής της παροχής κ.ο.κ.) 

Αρθρο 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

11.1 Η παρούσα Σύμβαση Προμηθείας καταγγέλλεται από τον Εργοδότη οποτεδήποτε και για 
οποιοδήποτε λόγο με έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Προμηθευτή. Τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη της ημέρας αποστολής της 
εγγράφου ειδοποιήσεως προς τον Προμηθευτή, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι Λογαριασμοί και οι 
τυχόν υπόλοιπες χρεώσεις προς τον Προμηθευτή. Επίσης η παρούσα καταγγέλλεται ελεύθερα από 
τον Προμηθευτή με έγγραφη επιστολή του στον Εργοδότη, η οποία παράγει έννομα 
αποτελέσματα τρεις (3) μήνες μετά την παραλαβή της, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 περί 
ληξιπροθέσμων χρεώσεων και των κάτωθι όρων 11.2 και 11.3. 

11.2 Ο Προμηθευτής δικαιούται να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες, εάν ο Εργοδότης δεν 
εξοφλήσει τον Λογαριασμό Κατανάλωσης εντός της οριζομένης σ' αυτόν προθεσμίας καταβολής: 

α. Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο Λογαριασμό και 
προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο 
ποσό του νέου Λογαριασμού που ο Εργοδότης οφείλει να καταβάλλει εντός της κανονικής 
προθεσμίας εξόφλησης του νέου Λογαριασμού. 

β. Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής 
δύναται να καταστήσει τον Εργοδότη υπερήμερο κατόπιν εγγράφου προς τούτο οχλήσεώς του 
και να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου λόγω 
Ληξιπρόθεσμων οφειλών («Προσωρινή Διακοπή»). Ο Προμηθευτής ρητώς δηλώνει ότι θα 
κοινοποιεί την ως άνω Εντολή στον Εργοδότη. 

γ. Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στον 
Εργοδότη της εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, ο Προμηθευτής δύναται να 
καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας υποβάλλοντας στον αρμόδιο διαχειριστή δήλωση 
παύσης εκπροσώπησης, ενημερώνοντας ανάλογα τον Εργοδότη («Οριστική Διακοπή»). 

δ. Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται άμεσα. 

11.3 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παραβιάσεως ουσιωδών όρων της παρούσης από τον Εργοδότη, 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο Προμηθευτής 
δικαιούται να του κοινοποιήσει όχληση υπερημερίας, θέτοντας παράλληλα προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της αποστολής της οχλήσεως 
υπερημερίας από τον Προμηθευτή προς τον Εργοδότη για την άρση της παράβασης. Εάν η 
παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να προβεί σε άμεση 
καταγγελία της παρούσης και να απαιτήσει από τον αρμόδιο Διαχειριστή να αποσυνδέσει ή να 
απενεργοποιήσει την προμήθεια του Εργοδότη («Παύση Εκπροσώπησης»). 

11.4 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 
Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της παρούσας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία δύναται να καταγγείλει την παρούσα. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 
εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, 
η συνέχιση ή όχι της παρούσας σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
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11.5 Κατόπιν καταγγελίας της παρούσης λόγω υπαιτιότητος του Εργοδότη, τυχούσες οφειλές του 
Εργοδότη προς τον Προμηθευτή καθίστανται εν τω άμα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και 
επιπλέον ο Εργοδότης οφείλει να καταβάλλει την εκτιμώμενη χρέωση για διάστημα τριάντα (30) 
ημερών, ελάχιστο διάστημα προμηνύσεως της καταγγελίας της παρούσης ως και να ανορθώσει 
οιαδήποτε ζημία που υπέστη ο Προμηθευτής εξ υπαιτιότητας του Πελάτη. 

11.6 Σε περίπτωση αποχωρήσεως του Εργοδότη εκ της εγκαταστάσεώς του και μη προθέσεως 
συνεχίσεως της παρούσης, με την επιφύλαξη του όρου 3.2, η παρούσα λύεται αυτοδικαίως, 
εφαρμοζομένων των προβλέψεων του όρου 11.1 ανωτέρω περί καταγγελίας εκ μέρους του 
Εργοδότη, εκτός εάν η αποχώρηση οφείλεται σε περιστάσεις έκτακτου χαρακτήρα, τότε ο 
Εργοδότης υποχρεούται όπως ενημερώσει σχετικώς τον Προμηθευτή κατά το δυνατόν 
συντομότερα. 

Αρθρο 12: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ρητώς συμφωνείται ότι ως Ημερομηνία Ενάρξεως Προμηθείας ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται η 
πρώτη ημέρα προμηθείας ηλεκτρικής ενέργειας στον Εργοδότη από τον Προμηθευτή. 

Αρθρο 13: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

13.1 Για τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως ως «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» νοείται οιοδήποτε 
γεγονός το οποίον επηρεάζει την εκτέλεσην της συμβάσεως, μη δυνάμενο να προβλεφθεί ή 
προληφθεί παρά την επιμέλεια του συμβαλλομένου μέρους που το επικαλείται (όπως ενδεικτικώς: 
θεομηνίες, στάσεις κατά του πολιτεύματος, πόλεμοι, εξεγέρσεις, σεισμοί, καταιγίδες, τυφώνες, 
πλημμύρες, εκρήξεις, απεργίες υπό αναγνωρισμένων ενώσεων εργαζομένων, ανταπεργίες, μέτρα, 
απαγορεύσεις και παρεμβάσεις δημοσίων αρχών (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική), τρομοκρατικές 
ενέργειες, παρεμπόδιση των παρεχομένων υπηρεσιών από τοπικούς φορείς ή/και κατοίκους της 
περιοχής, τεχνικοί περιορισμοί και βλάβες στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας ή/και σε άλλα 
διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς ενεργείας, τεχνικοί περιορισμοί και βλάβες στο Σύστημα 
Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις του 
Διαχειριστή του Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την 
μη τήρηση και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας), εκφεύγων 
δε του ελέγχου του Μέρους το οποίο επηρεάζεται δυσμενώς κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του εκ της παρούσης Συμβάσεως σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται αδύνατη ή 
υπέρμετρα επαχθής η εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

13.2 Ρητώς συμφωνείται ότι τα Μέρη δε θα φέρουν ευθύνη ούτε θα θεωρηθεί αθέτηση των εκ της 
παρούσης απορρεουσών υποχρεώσεών τους, εις περίπτωσιν υπερημερίας ή αδυναμίας 
εκπληρώσεως των συμβατικών τους υποχρεώσεων εξ επελεύσεως Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, υπό 
την προϋπόθεση όμως ότι το Μέρος το οποίο επηρεάζεται από το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και 
επιθυμεί να επικαλεστεί τις διατάξεις του Άρθρου αυτού, έχει προγενεστέρως ειδοποιήσει το 
ταχύτερο δυνατόν - και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών - το έτερο 
Μέρος, εγγράφως, για την επέλευση του σχετικού γεγονότος. 

13.3 Το Μέρος που επικαλείται του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και της εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, υποχρεούται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή των 
δυσμενών επιπτώσεων του γεγονότος αυτού και την ανάληψη αμέσως μετά της παρελεύσεως του, 
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της παρούσης. 

13.4 Ρητώς συμφωνείται ότι η επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, επηρεάζοντος την εκτέλεση της 
παρούσης Συμβάσεως δεν θεμελιώνει καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα αποζημιώσεως δι' 
οιονδήποτε των Μερών. 

Σελίδα 56 





Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 
αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 
αποδοχή του αιτήματος. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης του έργου. 

Αρθρο 14: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

14.1 Τα ώδε συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν από τούδε ότι εμπιστευτικές πληροφορίες που 
περιέρχονται σε γνώση αλλήλων στην διάρκεια της παρούσης (οι «Εμπιστευτικές Πληροφορίες») 
αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του κυρίου/κατόχου αυτών και υποχρεούνται να τις τηρούν ως 
εμπορικά απόρρητα καθώς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη εμπιστευτικότητα αποφεύγοντας ενέργεια 
ή παράλειψη που θα μπορούσε να αποκαλύψει, δημοσιεύσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
γνωστοποιήσει σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο, οιαδήποτε 
στιγμή, οιαδήποτε εκ των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση αυτών κατά 
την διάρκεια ισχύος της παρούσης. 

14.2 Τα ώδε συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου ουδείς 
εκ του προσωπικού των, των εκπροσώπων των ή των συνεργατών των παραβεί την ως άνω 
αναφερόμενη υποχρέωση τηρήσεως εμπιστευτικότητος και εχεμυθείας. Έκαστο των 
συμβαλλομένων Μερών οφείλει να διαθέτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο εις πρόσωπα 
απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Συμφωνίας κατά την έκταση που απαιτείται κάθε 
φορά και τα οποία πρόσωπα θα δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητος. 

14.3 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν άρθρο δεν περιορίζουν ούτε καταργούν τα δικαιώματα του 
συμβαλλόμενου Μέρους εάν οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες: 

- τη στιγμή της αποκαλύψεώς τους ήταν ήδη δημόσια γνωστές λόγω νομίμου γραπτής 
δημοσιεύσεώς των, ή 

- ευρίσκοντο εις την κατοχή συμβαλλομένου μέρους νομίμως και αποδεδειγμένως προ της 
αποκαλύψεώς των, ή 

- αποκτήθηκαν από συμβαλλόμενο μέρος νομίμως, άνευ αθετήσεως συμβατικής δεσμεύσεως ή 

- η δημοσίευσή τους έχει εγκριθεί κατόπιν εγγράφου προηγουμένης αδείας του ετέρου 
συμβαλλόμενου μέρους, ή 

- επιβάλλεται να αποκαλυφθούν δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως. 

14.4 Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας - εχεμύθειας δεσμεύει τα ώδε συμβαλλόμενα Μέρη και μετά 
την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσης. 

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτό και δεν το δεσμεύει, με κανένα τρόπο, 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 
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Αρθρο 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

15.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από τους νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού 
Δικαίου. 

15.2 Τα Μέρη ρητώς συμφωνούν ότι εις περίπτωση καθ' ην ανακύψουν διαφορές κατά την εκτέλεση 
της παρούσης θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τις ως άνω διαφορές μέσω διαδικασίας φιλικής 
διευθετήσεως. 

15.3 Εις περίπτωση αδυναμίας φιλικής διευθετήσεως τυχόν διαφορών, και εφόσον δεν προβλέπεται 
ειδικότερο τι ως προς τον τρόπο επιλύσεως αυτών, από ειδικούς όρους της Συμβάσεως, αρμόδια 
δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ή απορρέουν εκ της παρούσης ή εξ 
οιασδήποτε τροποποιήσεως αυτής, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Αρθρο 16: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

16.1 Οι όροι της παρούσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν εγγράφου συμφωνίας των 
Μερών. 

16.2 Σε περίπτωση οιασδήποτε μεταβολής της νομοθεσίας ή εκδόσεως αποφάσεως αρμοδίων 
εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών και φορέων που επηρεάζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τη 
λειτουργία της παρούσης Συμβάσεως, ο Προμηθευτής δύναται να προβεί εις μονομερή 
τροποποίηση των όρων της Συμβάσεως ούτως ώστε η τελευταία να περιγράφει το σύνολο των 
νομικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των Μερών, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και να 
γνωστοποιεί εγγράφως την τροποποίηση εις τον Εργοδότη. 

Αρθρο 17: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι προβλεπόμενες από την παρούσα Σύμβαση έγγραφες ειδοποιήσεις και δηλώσεις μεταξύ των 
Μερών, διαβιβάζονται μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής και αποδείξεως παραλαβής ή 
τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνονται ή συστημένου 
ταχυδρομείου ως επίσης και δια κοινοποιήσεως μέσω δικαστικού επιμελητού, σε κάθε περίπτωση 
στις κατωτέρω αναφερόμενες διευθύνσεις των Μερών ή εις οιαδήποτε άλλη διεύθυνση την οποία 
τα Μέρη ήθελε γνωστοποιήσουν αργότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Διεύθυνση: Δημαρχίας 30 

Τηλέφωνο: 

FAX: 

E-mail: @ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

FAX: 

E-mail: 
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Υπεύθυνος: 

Αρθρο 18: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

18.1 Η παρούσα Σύμβαση ήτοι το Προοίμιο, τα Άρθρα ως και τα Παραρτήματά της, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, αποτελεί το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των 
Μερών που σχετίζονται με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και καταργεί κάθε προηγούμενη, 
έγγραφη ή προφορική ή άλλη σχετική συμφωνία μεταξύ τους. 

18.2 Το κύρος ή η εκτελεστότης οιουδήποτε όρου της παρούσης δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα 
ή το μη εκτελεστό όρου της παρούσης, εις ην περίπτωσιν τα Μέρη υποχρεούνται προς 
αντικατάσταση ακυρωθέντος όρου δια όρου παρομοίου περιεχομένου. 

18.3 Η παράλειψης οιουδήποτε Μέρους όπως εμμείνει στην αυστηρή τήρηση εκ του ετέρου Μέρους 
οιουδήποτε όρου της παρούσης δε θα συνιστά παραίτησή του εξ αυτού δια το μέλλον και της 
λήψεως μέτρων σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και άπαντες οι όροι της παρούσης θα 
παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. 

18.4 Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από 
τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα. Τέτοιου 
είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης 
γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον 
εγγράφως. 

18.5 Ο Εργοδότης αναγνωρίζει ότι ο Προμηθευτής τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και ρητά συναινεί δια της παρούσης στην 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτού από τον Προμηθευτή, υπό την επιφύλαξη των 
άρθρων 11 και 12 του ανωτέρω νόμου. 

18.6 Τα συμβαλλόμενα Μέρη με το παρόν δηλώνουν ότι κατά την διάρκεια όλων των 
διαπραγματεύσεων μέχρι την υπογραφή της παρούσης συμφωνίας, έχουν συμμορφωθεί με όλες τις 
σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις ενδεδειγμένες πρακτικές στον τομέα της δραστηριότητάς 
τους και ότι αναλαμβάνουν να τις τηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης. Προς το σκοπό 
αυτόν, ο Προμηθευτής ρητά και ανέκκλητα αναλαμβάνει να συμμορφώνεται εκάστοτε με τους 
εφαρμοστέους κανονισμούς για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Ειδικότερα, 
ο Προμηθευτής οφείλει να απέχει από κάθε διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
δωροδοκία κάθε είδους αρχής, δημόσιων αξιωματούχων, καθώς και ιδιωτών, φυσικών ή νομικών 
προσώπων. 

Για τις ανάγκες της παρούσης, ως δωροδοκία θεωρείται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η 
προσφορά, υπόσχεση, παροχή, αποδοχή ή έγκριση - είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω οιουδήποτε 
συμβούλου, μεσίτη ή άλλου ενδιάμεσου - οιασδήποτε αδικαιολόγητης πληρωμής ή άλλου 
προνομίου προς ή από οιαδήποτε αρχή, δημόσιο αξιωματούχο και ιδιώτη, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, που στόχο έχει την εξασφάλιση ή διατήρηση οποιασδήποτε συμφωνίας/δουλειάς ή κάθε 
άλλου μη δικαιολογημένου προνομίου, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων, κάθε είδους άδειας, 
πιστοποιητικού ή έγκρισης. Ομοίως «αρχή» ή «δημόσιος αξιωματούχος» θεωρείται κάθε πρόσωπο 
που κατέχει νομοθετικό, διοικητικό ή δικαστικό αξίωμα, είτε κατόπιν τοποθέτησης είτε κατόπιν 
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εκλογής, ή που εκπληρώνει δημόσια καθήκοντα σε οιοδήποτε διοικητικό πόστο, οντότητα ή σε 
εταιρείες του δημοσίου (των οποίων των κεφάλαιο ανήκει στο δημόσιο, εν όλω ή εν μέρει). 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να επιβάλλει την εκπλήρωση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων 
στους υπαλλήλους του και, γενικά, σε κάθε πρόσωπο που τυχόν χρησιμοποιήσει για την παροχή 
των συμφωνούμενων με το παρόν υπηρεσιών. Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος έναντι του 
Εργοδότη για κάθε συνέπεια που ήθελε προκύψει από την παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεών 
του. Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι ούτε αυτός ούτε κάποιος από τους υπαλλήλους, εκπροσώπους 
ή υπεργολάβους του, έχει κατηγορηθεί, διωχθεί ή καταδικασθεί για δωροδοκία ή για οιαδήποτε 
δραστηριότητα που αντιτίθεται στην νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Ομοίως, ο 
Προμηθευτής δηλώνει ότι ούτε αυτή ούτε κάποιος από τους υπαλλήλους, εκπροσώπους ή 
υπεργολάβους του είναι επί του παρόντος δημόσιος αξιωματούχος ή δημόσιος υπάλληλος σε 
οποιαδήποτε δημόσια οντότητα. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει άμεσα στον 
Πελάτη κάθε τέτοια ανάληψη δημόσιου αξιώματος καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης. Εάν 
προκύψει τέτοια ανάληψη, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει άμεσα και αζήμια την παρούσα, 
άνευ ετέρου τινός. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να τηρεί βιβλία, λογαριασμούς, αρχεία και τιμολόγια που 
αποδεικνύουν με ακρίβεια όλες του τις συναλλαγές, εφαρμόζοντας αυστηρά όλη τη σχετική 
εφαρμοστέα νομοθεσία. Ο Εργοδότης δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει από τον Προμηθευτή 
την επιβεβαίωση της εκπλήρωσης όλων των προαναφερθεισών υποχρεώσεων του τελευταίου. 

Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι ο Εργοδότης, προκειμένου να συνάψει την παρούσα συμφωνία, 
έχει βασιστεί στις δεσμεύσεις του Προμηθευτή ότι θα εκπληρώνει ανά πάσα στιγμή τις 
αναληφθείσες με τον παρόντα όρο υποχρεώσεις του. Επομένως, ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι η 
παράβαση κάποιας εκ των υποχρεώσεων του, που αφορούν αποκλειστικώς και μόνον στον 
παρόντα όρο 18.6, κατόπιν τελεσιδίκου προς τούτο δικαστικής αποφάσεως, θα θεωρείται αιτία 
ικανή για τον Εργοδότη να καταγγείλει αυτόματα τη σύμβαση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
Προμηθευτής όχι μόνο θα θεωρείται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να πληρωθεί 
οποιοδήποτε ποσό λόγω της καταγγελίας αυτής, αλλά επιπροσθέτως θα είναι υποχρεωμένος να 
αποζημιώσει τον Εργοδότη για κάθε ζημία του, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης της εμπορικής 
του φήμης που θα μπορούσε να προκύψει σαν αποτέλεσμα τόσο τυχόν μεμονωμένης παράβασης 
όσο και της καταγγελίας της παρούσης συμφωνίας. 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ υπεγράφη το παρόν από τα συμβαλλόμενα Μέρη την ημέρα και το 
μέρος που αναγράφονται στην αρχή της παρούσας σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και το κάθε 
Μέρος έλαβε από ένα (1). 

Για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τ η διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και τ η ν αναθέτουσα αρχή ή τ ο ν αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 

Χ / ι / Χ Χ •• Χ Λ Χ 

που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπο την προυποθεση οτι 
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αριθμός της προκήρυξης 
18-006564-001 

Αριθμός ανακοίνωσης σ τ η ν ΕΕ: 

URL της ΕΕ National Official Journal 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
|— • • Χ / ρ - Χ f— Χ / ( - / Χ 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκει, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

αυτότητα του αγοραστή L 

Επίσημη ονομασία: 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Χώρα: 
Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά με τ η διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Type of procedure 
Open procedure 
Τίτλος: 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος για τις ανάγκες 
του Δήμου Νάουσας, μέσω εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται σ τ ο ν φάκελο από τ η ν 
αναθέτουσα αρχή ή τ ο ν αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.143/4-1-2018 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Πληροφορίες σχετικά με τ ο ν οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

ΟΧ Χ Χ » / Χ X X Χ Χ οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ο Ναι 
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Ο Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει τ η ν εκτέλεση συμβάσεων σ τ ο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε τ η ν κατηγορία ή τ ις κατηγορίες στ ις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τ ο ν σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, τ η ν κατάταξη σ τ ο ν επίσημο 
κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Ο Ναι 
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Ο Όχι 

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τ η δυνατότητα σ τ η ν αναθέτουσα αρχή ή 
σ τ ο ν αναθέτοντα φορέα να τ η λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει σ τ η διαδικασία σύναψης σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

α) Να αναφέρετε τ ο ν ρόλο του οικονομικού φορέα σ τ ο ν όμιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού σ τ η διαδικασία προμήθειας: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

Ανάλογα με τ η ν περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τ ις οποίες 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
# 1 

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 

Επώνυμο 

Ημερομηνία γέννησης 

Τόπος γέννησης 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Θέση/Ενεργών υπό τ η ν ιδιότητα: 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τ η ν εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, τ η ν έκταση, τ ο ν σκοπό ...): 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τ η στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στ ις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
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σ τ ο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
σ τ ο μέρος V κατωτέρω; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες 
/ / / « η / / 

που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 
καθώς και το μέρος Ill, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 

X X (-· Χ Λ / / Χ X X 

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε 
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 
οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους σ τ η ν ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν ναι και σ τ ο μέτρο που είναι γνωστοί , παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων: 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος I, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος Ill: Λόγοι αποκλεισμού 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

Χ Χ Χ Χ Χ ^ Χ Χ "Ν χ χ χ ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
•ν χ χ x ^ x x / 

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
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). 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

Χ Χ Χ Χ Χ ^ Χ Χ "Ν χ χ χ 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
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X X X X X Χ X X Χ Λ χ 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 
του οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

Χ Χ Χ Χ Χ ^ Χ χ ^ χ χ χ ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
^ Χ Χ Χ X X X X t— Λ χ ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

X X X X X Χ X X Χ Λ χ 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τ η βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

Χ Χ Χ Χ Χ ^ Χ χ ^ χ χ ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
Χ ^ Χ Χ Χ ^ Χ Χ ^ Χ χ ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

Χ t— χ t— X X X X με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
Γ - Λ Χ X X X X X Χ X X Χ Λ Χ 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τ η βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

χ χ χ χ χ ^ χ χ ^ χ χ χ ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
^ x χ χ x / χ (— χ χ ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

/ Χ , - X X X X χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
f— Λ χ X X X X X Χ X X Χ Λ χ 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

Χ Χ Χ Χ Χ ^ Χ χ ^ χ χ χ 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 

t— X X X X Γ - Λ Χ X X X X X 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
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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 απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με τ η ν καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

Ενεχόμενο ποσό 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
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Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Ο οικονομικός φορέας 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; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 

X X Χ Χ ^ Λ Χ X X 

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
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Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

Ενεχόμενο ποσό 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Ο οικονομικός φορέας 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; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

-13-





Κωδικός 

Εκδότης 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων σ τ ο ν τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Παραβίαση των υποχρεώσεων σ τ ο ν τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 

• / ( - S Χ Χ 

στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
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Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 

Χ / ( - . Χ Χ Χ 

στον τομέα του εργατικού δικαίου; Οπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Πτώχευση Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τ η σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων σ τ η ν 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τ η σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
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URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Αφερεγγυότητα 
• % / X X / / χ χ 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τ η σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων σ τ η ν 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τ η σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τ η σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων σ τ η ν 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τ η σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τ η σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων σ τ η ν 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τ η σύμβαση. 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τ η βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τ η σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων σ τ η ν 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τ η σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τ η βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
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/ _ » / / / X X Εχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τ η σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων σ τ η ν 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τ η σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
Χ__ χ X X S S Λ Λ / / 

Εχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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Έ ν ο χ ο ς σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του σ τ η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

/ • X X Χ Χ Χ # > # · Χ 

Αμεση ή έμμεση συμμετοχή σ τ η ν κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης 
x__ / / / r · ' / χ χ 

Εχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ' 
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
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Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται σ τ η σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 
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Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Αλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α : Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή σ τ ο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν 
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τ η βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Εγγραφή σ τ ο εμπορικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ 
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τ η βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της 
ποιότητας 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

Χ Λ X X X Χ ^ Χ χ χ χ που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
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αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 
διασφάλισης της ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
x x x x / / μ / % 

μεσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας: 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τ η βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τ η βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 
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Εκδότης 

Λήξη 

Μέρος Vh Τελικές δηλώσεις 

0/ / Γ · Λ ' / / Χ Χ Χ 

οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 
•χ Χ Χ f . Χ Χ Χ X X 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς 
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία Τόπος 
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Υπογραφή 
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