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Α. Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 519/2018 και 578/2018 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής περί 
τροποποίησης της διακήρυξης και  παράτασης του διαγωνισμού τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 20992/05-06-
2018 διακήρυξη ως προς τα κάτωθι σημεία: 

 

Τα άρθρα  1.4, 1.6, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9.2, 2.4.4, 6.1, 6.2 και 6.3 της αρχικής διακήρυξης αντικαθίστανται ως 
εξής: 

 

 

1.4 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για το Δήμο 
Τρικκαίων και Νομικών του προσώπων: α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% επί του 
προϋπολογισμού της σύμβασης.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία (3) πακέτα: 
Πακέτο 1:  Δήμος Τρικκαίων,  
Πακέτο 2:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  
Πακέτο 3: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  

Η κατηγοριοποίηση των παραπάνω πακέτων  είναι ως εξής:  
Ομάδα Α: Ηλεκτρικό ρεύμα 
Ομάδα Β: Φυσικό αέριο 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 09310000-5 , 09123000-7. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καθώς η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα 
ξεχωριστά, για μία ή περισσότερες ομάδες».  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ανά πακέτο/ομάδα. 

Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια ένα έτος από την 

ημερομηνία Ενάρξεως Προμήθειας ηλεκτρικής Ενέργειας /και φυσικού αερίου. Ως ημερομηνία Ενάρξεως 

Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, ορίζεται η ημερομηνία εκπροσώπησης μετρητή 

στον αρμόδιο Διαχειριστή. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% επί του 
προϋπολογισμού της σύμβασης.  

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και 
δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος 
έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του. Η χρονική 
διάρκεια του δικαιώματος προαίρεσης,  δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της κύριας σύμβασης. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο                
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει ως εξής:  

  ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

Ομάδα Α: 
Ηλεκτρικό 

ρεύμα 

Ομάδα Β: 
Φυσικό 
αέριο 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΡΟΫΠΟΛ. 

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 
2018 

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ  
2019 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝ. 
ΕΤΟΣ 2019 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1.679.756,80€  96.662,58€ 1.776.419,38€ 1.379.797,33€ 

 

ΚΑ:20-6211 

279.959,47€ 

 

ΚΑ: 15-6273 

888.209,69€ 

20.000,00 

ΚΑ: 15-6273 

65.000,00 

ΚΑ: 15-
6212.0001 

31.662,58€ 

ΚΑ: 15-
6212.0001 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

78.567,00€ 19.550,00€ 98.117,00€ 98.117,00€ 0 49.058,50€ 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

120.192,00€ 31.700,00€ 151.892,00€ 151.892,00€ 0 75.946,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ 1.878.515,80€ 147.912,58€ 2.026.428,38€ 1.714.806,33€ 311.622,05€ 1.013.214,19€ 

 

1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, ύστερα 
από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία  αποστολής στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης (06/06/2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 
παρ.1 του Ν. 4412/2016. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 11/06/2018 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/06/2018 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 11/09/2018 και ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 18/09/2018 και ώρα 11:00 

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

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 

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


Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20992/05-06-2018 Διακήρυξης- Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την 
προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων  

Σελίδα 4 

του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν για την ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να διαθέτουν:  

α) άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ σε ισχύ, 

β) Αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο συναλλαγών του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας    
(ΛΑΓΗΕ Α.Ε) 

ή για τους αλλοδαπούς πολίτες, οι αντίστοιχες ειδικές εγκρίσεις που χρειάζονται να έχουν οι 
συμμετέχοντες για να μπορούν να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες στις χώρες εγκατάστασής τους.  

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν για την ΟΜΑΔΑ Β: Φυσικό αέριο, θα πρέπει να διαθέτουν:  

α) Αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο χρηστών ΕΣΦΑ.  

β) Άδεια προμήθειας Φυσικού Αερίου ή αποδεικτικό 

 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά των παρακάτω προτύπων διαχείρισης: 

α) Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο 

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation - EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

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, 
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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 δικαιολογητικά1: 

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 δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2.2.3.1. του άρθρου 2.2.3 της παρούσης διακήρυξης. 

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, 

β1) για την παράγραφο 2.2.3.2 α)  πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει: 

1.  Ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν την καταβολή  
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα).  

2.  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς  
φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές. 

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

β2) για την παράγραφο 2.2.3.2 β) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση του Πιστοποιητικού, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με 
ένορκη βεβαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016  (Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 
ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017) 

                                                           
1
 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.   
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,    
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

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. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών2, 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 
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. 

                                                           
2
 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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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» 3.και 
 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  
 
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 

Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.5. (απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας)  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης ή 
αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά 
τα τρία (3) προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση συμμετεχόντων που βρίσκονται σε λειτουργία για μικρότερο 
των 3 ετών διάστημα θα παρέχονται όσοι ισολογισμοί είναι διαθέσιμοι. Σε περίπτωση που δεν 
προβλέπεται εκ του νόμου έκδοση ισολογισμών να προσκομίζεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
υπεύθυνη δήλωση,  περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών περί του μέσου ετήσιου κύκλου 
εργασιών.  
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.6. (απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας)  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:    

 

για την ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρικό ρεύμα:  

α)  Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ σε ισχύ, 

β) Αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο συναλλαγών του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  
(ΛΑΓΗΕ Α.Ε) 

ή για τους αλλοδαπούς πολίτες οι αντίστοιχες ειδικές εγκρίσεις που χρειάζονται να έχουν οι 
συμμετέχοντες για να μπορούν να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες στις χώρες εγκατάστασής τους.  

                                                           
3
 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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για την ΟΜΑΔΑ Β: Φυσικό αέριο:  

α)  Αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο χρηστών ΕΣΦΑ.  

β)  Άδεια προμήθειας Φυσικού Αερίου 

 

Β.5. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.7 (απόδειξη προτύπων διασφάλισης ποιότητας και 
προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης)  οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:    

α) Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο 

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation - EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

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 Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

 

 

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 Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

 

Β.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. 
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 Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω: 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 

2.2.9.2 

Β.1. 

α) 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
παρ. 2.2.3.1. του άρθρου 2.2.3 της παρούσης διακήρυξης. 

 Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών              
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές, 

 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16), 

γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο. 

β1 1.   Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους 
ασφαλιστικούς φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές. 

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

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια 
επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό, και όχι μόνο τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Αφορά  και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ 
222/1998). Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ.λ.π.), το 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι 
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους 
ΑΕ, το διαχειριστή τους ΕΠΕ κ.λ.π.), εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση (ΣτΕ 
1607/2004 ΝοΒ 2005 σελ. 2042, ΣτΕ 4029/2006, ΣτΕ 794/2003, ΣτΕ ΕπΑν 71/2011, 6/2004, 326/2003 

β2 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση του Πιστοποιητικού, αυτό μπορεί να 
αντικατασταθεί με ένορκη βεβαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 80 
του Ν. 4412/2016  (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017, Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017) 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει:  

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4  του άρθρου 
2.2.3 της παρούσης διακήρυξης, λόγοι αποκλεισμού.  

ε) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών σύμφωνα με το  άρθρο 2.2.3.5 της 
παρούσης διακήρυξης 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει:  

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Β.2. 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.  

Β.3 
Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης ή αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση, 
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη. 

Β.4 για την ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρικό ρεύμα:  
α)  Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ σε ισχύ, 
β) Αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο συναλλαγών του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας  (ΛΑΓΗΕ Α.Ε) 

για την ΟΜΑΔΑ Β: Φυσικό αέριο:  
α)  Αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο χρηστών ΕΣΦΑ.  
β)  Άδεια προμήθειας Φυσικού Αερίου 

Β.5 α) Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο 
Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation - EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 
αυτής. 

Β.6 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα Νομικά Πρόσωπα θα 
υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε της ημεδαπής: 

α) ΦΕΚ σύστασης, 

β) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει),   

γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των εταίρων περί της 
ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

δ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου 
στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση  για την υπογραφή και 
την υποβολή της Προσφοράς από άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου  

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις καταστατικές 
τροποποιήσεις της εταιρείας. 

   Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε ,  Ε.Ε , Ι.Κ.Ε.  της ημεδαπής: 

α) Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα, 

β) Πιστοποιητικό της  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των καταστατικών 
τροποποιήσεων της εταιρείας. 

 Για Αλλοδαπά πρόσωπα: 
1. Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 
που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη.   
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα III: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») σε μορφή pdf. 

Αναλυτικότερα: 
Για την ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρικό Ρεύμα 
 
 
Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχθεί με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(τιμή), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος III: «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της 
παρούσας , η οποία  πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά και να επισυναφθεί. Συγκεκριμένα στο έντυπο του 
Παραρτήματος III: «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα συμπληρώνονται  τιμές στις αντίστοιχες 
στήλες. 
 

Το συμβατικό τίμημα ήτοι η μηνιαία τιμολόγηση, θα προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου ως 
αναφέρεται κατωτέρω:  

Συμβατικό τίμημα= Ανταγωνιστικές Χρεώσεις+ Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις+ΦΠΑ 

 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο Οικονομικός Φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις 
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. 

 

Τα αναφερόμενα ποσά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ, στη στήλη υπό τον τίτλο «ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ» περιλαμβάνουν το συνολικό πληρωτέο ποσό για όλες τις κατηγορίες χρεώσεων, ήτοι (α) την 

ετήσια χρέωση προμήθειας ρεύματος (ανταγωνιστικές χρεώσεις) συν (β) την ετήσια δαπάνη 

ρυθμιζόμενων χρεώσεων περιλαμβανομένου  την ετήσια δαπάνη λοιπών χρεώσεων υπέρ τρίτων συν (γ) το 

ΦΠΑ. 

Για τα δημοτικά κτίρια δεν γίνονται πληρωμές για Δημοτικά Τέλη (ΔΤ), Δημοτικούς Φόρους (ΔΦ) και Τέλος 

Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με το άρθρο 276 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 53 του 

Ν.4021/2011. 
 

Τέλος ο Οικονομικός Φορέας θα συμπληρώσει στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την τελική 
προσφερόμενη τιμή (ανταγωνιστικές χρεώσεις) συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης  σε ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι επειδή η ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος δεν αποτυπώνει όλα τα ποσοστά ΦΠΑ 
και συγκεκριμένα το 13%, παρά μόνο το ποσοστό ΦΠΑ 24%, δε θα ληφθεί υπόψη το ΦΠΑ του 
συστήματος. Η σύγκριση τιμών θα γίνει χωρίς ΦΠΑ.   

 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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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 Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  
Όι αναφερόμενες στον πίνακα της οικονομικής προσφορά τιμές για την ισχύ, καταναλώσεις ενέργειας ή 
πλήθος συνδέσεων είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή και ενδέχεται να 
μεταβληθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις χωρίς ουδεμία συνέπεια σε βάρος της. 

 
Για την ΟΜΑΔΑ Β: Φυσικό Αέριο 

Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχθεί με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(τιμή), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος III: «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της 
παρούσας. 

 

Ως εκτιμώμενη Ετήσια Συμβατική Ποσότητα (ΕΣΠ) για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, κατανάλωσης Φ.Α. 
είναι:                                  

ΠΑΚΕΤΟ/ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (KWH) 

ΠΑΚΕΤΟ Ι/ΟΜΑΔΑ Β: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ/ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.644.396,85 

ΠΑΚΕΤΟ ΙΙ/ΟΜΑΔΑ Β: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ   

332.579,15 

ΠΑΚΕΤΟ ΙΙΙ/ΟΜΑΔΑ Β: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ   

539.271,56 

 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο Οικονομικός Φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα 
(ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ), εκφραζόμενο σε €/kWh, το 
οποίο αναλύεται στον κατωτέρω τύπο: 

(ΑΘ) = (ΧΜ) + (ΠΚ). 

όπου: 

(ΧΜ) : Η Χρέωση Μεταφοράς εκφράζεται σε €/kWh και είναι σταθερή για όλο το Συμβατικό Έτος. 

 

 (ΠΚ) : Το Περιθώριο Κέρδους εκφράζεται σε €/kWh και είναι σταθερό για όλο το Συμβατικό Έτος. 
Περιλαμβάνει το λειτουργικό, το διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό κόστος άσκησης της 
δραστηριότητας εμπορίας, όπως επίσης και το καθαρό εμπορικό περιθώριο του Αναδόχου και αποτελεί 
μία παράμετρο της Χρέωσης Προμήθειας (Xn). 

Το συμβατικό τίμημα, ήτοι η μηνιαία τιμολόγηση, θα προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου ως 
αναφέρεται κατωτέρω: 

Συμβατικό τίμημα = Χρέωση Προμήθειας (XΠ) * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Μεταφοράς 
(XM) * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Διανομής (Δ) 

όπου: 

(ΧΠ) : Η Χρέωση Προμήθειας προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου: 

Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) = (ΟΜΤΕ) + (ΜΧΕ) + Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ) 

Η Χρέωση Προμήθειας, εκφράζεται σε €/kWh, είναι πληρωτέα για κάθε kWh Φυσικού Αερίου που 
παραδίδεται και υπολογίζεται για κάθε Μήνα του Τριμήνου (πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο) του 
Συμβατικού Έτους.  

(ΟΜΤΕ) : Η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της ετήσιας Δημοπρασίας του συμβατικού έτους (σε 
USD/kWh), για το αντίστοιχο Τρίμηνο (πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο) της ΔΕΠΑ, όπως αυτή 
ανακοινώνεται στον σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ: http://www.depa.gr. Για τις ανάγκες του παρόντος 

http://www.depa.gr/
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διαγωνισμού και για λόγους σύγκρισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η Οριστική Μοναδιαία Τιμή 
Εκκίνησης της ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ Νο 004 για ποσότητες ΦΑ για το έτος 2018. 

 
(ΜΧΕ) : Η Μοναδιαία Χρέωση Ευελιξίας (σε USD/kWh), για το αντίστοιχο Τρίμηνο (πρώτο, δεύτερο, τρίτο 
ή τέταρτο) της ΔΕΠΑ, όπως αυτή ανακοινώνεται στον σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ: http://www.depa.gr. 

(ΠΚ) : Το Περιθώριο Κέρδους περιγράφεται ανωτέρω. 

(ΧΜ) : Η Χρέωση Μεταφοράς περιγράφεται ανωτέρω. 

(ΧΔ) : Η Χρέωση Διανομής καθορίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο, ιδίως τον Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής και το Τιμολόγιο Διανομής, για υπηρεσίες Διανομής 
Φυσικού Αερίου. Αποτελείται από τη Χρέωση Ενέργειας Διανομής και τη Χρέωση Δυναμικότητας 
Διανομής. Στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ δίνεται αναλυτικά ανά δομή η  Ωριαία Συμβατική Ποσότητα 
(ΜΩΣΠ) όπως   επίσης  οι συντελεστές δυναμικότητας και ενέργειας διανομής. Η Ωριαία Συμβατική 
Ποσότητα (ΜΩΣΠ) θα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
μεταβάλλεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση που (η ΜΩΣΠ) υπερβεί την παραπάνω 
τιμή. 

Η μηνιαία τιμολόγηση θα προκύπτει λαμβάνοντας επίσης υπόψη: 

α) την ισοτιμία αναφοράς Ευρώ (€) - Δολαρίου Η.Π.Α.-USD, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, την 5η εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα τιμολόγησης. Για τις ανάγκες 
του παρόντος διαγωνισμού και για λόγους σύγκρισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται ως 
συναλλαγματική ισοτιμία του ΕΥΡΩ προς ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (€/$) ο μέσος όρος ισοτιμιών Ιουνίου 2018 
(1€=1.1678$), όπως αυτή είχε δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(www.ecb.int). 

β) ότι οι δείκτες του Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) καθώς και της Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) θα διατηρηθούν 
σταθεροί καθ' όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου, ακόμη και σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θα 
κληθεί να προμηθεύσει υπερβάλλουσα ή υπολειπόμενη ποσότητα Φυσικού Αερίου από την συμβατική. 

γ) ότι όλοι οι ενδιάμεσοι υπολογισμοί που απαιτούνται για τον προσδιορισμό μοναδιαίων τιμών ($/kWh 
και €/kWh) καθώς και το τελικό αποτέλεσμα θα γίνονται με στρογγυλοποίηση στο έκτο δεκαδικό ψηφίο. 
Τα ποσά σε (€) θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Σε κάθε περίπτωση, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο "Οικονομική Προσφορά" την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που υπάρχει 
στο Παράρτημα III: «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας διακήρυξης, σε μορφή pdf. 

Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. 

Δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ειδικά τέλη, T.A.E., τέλη Ρ.Α.Ε. 
και λοιποί φόροι & τέλη. 

Επισημαίνεται ότι επειδή η ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος δεν αποτυπώνει όλα τα ποσοστά ΦΠΑ 
και συγκεκριμένα το 13%, παρά μόνο το ποσοστό ΦΠΑ 24%, δε θα ληφθεί υπόψη το ΦΠΑ του 
συστήματος. Η σύγκριση τιμών θα γίνει χωρίς ΦΠΑ.   

 

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 όπως καθορίζεται στην παρούσα. 

http://www.depa.gr/
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης  

Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια ένα έτος από την 

ημερομηνία Ενάρξεως Προμήθειας ηλεκτρικής Ενέργειας /και φυσικού αερίου. Ως ημερομηνία Ενάρξεως 

Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, ορίζεται η ημερομηνία εκπροσώπησης μετρητή 

στον αρμόδιο Διαχειριστή. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογισμού 
της σύμβασης. 

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και 
δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος 
έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του. Η χρονική 
διάρκεια του δικαιώματος προαίρεσης,  δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της κύριας σύμβασης. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει με ηλεκτρικό ρεύμα ή/και φυσικό αέριο τις εγκαταστάσεις του 
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων κατά όλη τη διάρκεια της σύμβασης.   
 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

Η παραλαβή του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου 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 και 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. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του φυσικού αερίου θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος με 
την έκδοση βεβαίωσης καταγραφής της ένδειξης του μετρητή και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί 
και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος του φυσικού αερίου θα γίνεται με την προσκόμιση από τον 
προμηθευτή/ανάδοχο βεβαίωσης όπου θα πιστοποιείται η σύνθεση του παραληφθέντος φυσικού αερίου. 
 

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

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή τους.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

 

Β. Το Παράρτημα Ι-Μελέτη, το  Παράρτημα ΙΙΙ-«ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και το 
Παράρτημα V-Σχέδιο Σύμβασης  αντικαθίστανται με νέα 

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 20992/05-06-2018 Διακήρυξη και 
στην υπ’ αριθμ. 21231/07-06-2018 Περίληψη. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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