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Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη:

1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α΄/08.8.2016),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.  Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.  3463/06  «Κύρωση  του  Νέου  Δημοτικού  και
Κοινοτικού Κώδικα».
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.6.2010).
4. Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων  των κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  άλλες
διατάξεις», όπως ιχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 128/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αίγινας.

Διακηρύσσει
Ηλεκτρονικό  δημόσιο  ανοικτό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %) για την
«προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις
ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  και  Νομικών  Προσώπων  του  Δήμου  έτους
2020-2021 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα μήνες)», στις πιο κάτω
αναφερόμενες ποσότητες: α)βενζίνη αμόλυβδη 18.300 λίτρα, β)πετρέλαιο κίνησης
131.500 λίτρα, γ)πετρέλαιο θέρμανσης 27.670 λίτρα, λιπαντικά & συναφή, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που
συντάχθηκε  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  &  θεωρήθηκε  αρμοδίως,
συνολικού προϋπολογισμού 172.076,52 € πλέον του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.
 
ΑΡΘΡΟ  1ο  - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης

Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία  ανάρτησης  της
διακήρυξης  στη  διαδικτυακή  πύλη
του ΕΣΗΔΗΣ

18/8/2020

Ημερομηνία  ανάρτησης  της
διακήρυξης  στο  Κεντρικό

17/8/2020

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


Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 18/8/2020

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

02/9/2020, ώρα 15:00΄

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  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.)».

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
 
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ.
11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, ήτοι:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων 
ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων,
εφ’ όσον (βάσει του αρ. 25 του Ν. 4412/16) είναι εγκατεστημένοι:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 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 ανωτέρω φορείς όταν συμμετέχουν ως ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ιδιαίτερη νομική
μορφή  προκειμένου  να  υποβάλουν  προσφορά.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως,  η
αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμά  της  να  απαιτήσει  από  τις  ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι
αναγκαία  για  την  ικανοποιητική  εκτέλεση  της  σύμβασης  (παρ.  2  &  3  αρ.  19
Ν.4412/16).
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το
ένα ή και τα δύο τμήματα των υπό προμήθεια ειδών (ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), όπως
αυτά  προσδιορίζονται  στην  18/2020  μελέτη  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι)  που  συνέταξε  η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

2.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής



Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν  ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής όπως
αυτή περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη: www.eprocurement.gov.gr
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του Συστήματος την εγγραφή τους
στο σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας»  παρέχοντας τις  απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του.

2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας:

2.3.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α)  συμμετοχή σε  εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται  στο  άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 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 (ЕЕ 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  (ЕЕ  С  316  της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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  (ЕЕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική
αυτουργία ή συνεργεία 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  (ЕЕ L 309  της 25.11.2005, ο.  15),  η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο  2  της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101
της  15.4.2011,  ο.  1),  η  οποία  ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία  με  το  ν.
4198/2013 (A' 215).



Ο αποκλεισμός επίσης εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και
Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.3.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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.
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.
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντος  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. 
Επίσης,  κατά  παρέκκλιση,  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  εξαιρούνται  οι
οικονομικοί  φορείς  στην  περίπτωση  που  ο  αποκλεισμός  θα  ήταν  σαφώς
δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί.
2.3.3 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.
2.3.4 Εάν η αναθέτουσα αρχή (Δήμος) μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι
έχει  αθετήσει  τις  ισχύουσες  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπισθεί  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  αθέτηση  των
υποχρεώσεων αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού
φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2.3.5 Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
2.3.6  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.
2.3.7  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,  εάν  έχει  αποκρύψει  τις
πληροφορίες αυτές.
2.3.8 Εάν δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
2.3.9  Εάν  επιχειρεί  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.
2.3.10 Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.
2.3.11 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ.
75 Ν. 4412/2016).
2.3.12  Επίσης  αποκλείεται  εάν  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα
κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
2.3.13  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του
αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
2.3.14  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
οποιασδήποτε ένωση οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισμού του άρθρου αυτού (2.3), ισχύει για ένα τουλάχιστον
μέλος της.
2.3.15  Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  η
αναθέτουσα αρχή (Δήμος) αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται
ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73
του Ν. 4412/16.
2.3.16  Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
σύναψης  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  (Δήμος)  μπορεί  να  αποκλείσει  έναν
οικονομικό  φορέα,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 3ο  – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις
προδιαγραφές  και  οποιαδήποτε  σχετικά  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  το
αργότερο  πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των
προσφορών  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της
Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Υποβάλλονται δε, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο
σε μορφή αρχείου .pdf,  με το κείμενο των ερωτημάτων,  το  οποίο υποχρεωτικά
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 



Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  δεν
εξετάζονται.  Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  αναρτώνται  ηλεκτρονικά  στο
διαδικτυακό τόπο του  ΕΣΗΔΗΣ το  αργότερο  τέσσερις  (4)  ημέρες πριν  από την
καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ  4ο   -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  –  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (αποδεικτικά μέσα)
 
4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με το
άρθρο 93 του Ν. 4412/16, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της
ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», σε συνδυασμό με
τα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/16 και  του άρθρου 5 του Ν.  4155/13, όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

4.1.1  Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.),
κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

4.1.2 Εγγύηση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

Καθώς με βάση την παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί  από  προσφέροντες  και  υποψήφιους,  σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  υποβολή  -  προσκόμιση  των  αποδεικτικών
εγγράφων νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου,
ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των προσώπων για τα οποία θα πρέπει να
προσκομισθούν τα προβλεπόμενα αποδεικτικά μέσα.
Συγκεκριμένα:

4.1.3 Πρέπει να προσκομισθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος,
ώστε  να προκύπτει  τόσο ο νόμιμος εκπρόσωπος όσο και  τα  μέλη του Δ.Σ.  για
εταιρείες  (π.χ.  ΦΕΚ ίδρυσης και  οι  τροποποιήσεις  του  κωδικοποιημένο  ισχύον
καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. κτλ. ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας).
Για  τις  ατομικές  επιχειρήσεις,  απαιτείται  υποβολή  του  δελτίου  αστυνομικής
ταυτότητας  ή  διαβατηρίου  σε  περίπτωση  αλλοδαπών  και  το  έγγραφο  έναρξης
δραστηριότητας/επιτηδευματία (ή/και μεταβολές αυτού) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται  σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα
αρχή (Δήμο Αίγινας) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  βάσει  της  παρ.  1.2.1  του  άρθρου  11  της
Υπουργικής  απόφασης  Π1/2390/13,  πλην  των  Φ.Ε.Κ.  και  των  εγγράφων  που
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 4.3 και
στο άρθρο 6 της παρούσας.

4.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)



Ο αναδειχθείς προσωρινός ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
οφείλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα καθορίζεται στη σχετική έγγραφη
ειδοποίηση  που  θα  του  αποσταλεί  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  να
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), σε
μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα
αναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο  έγγραφα – δικαιολογητικά, προς απόδειξη
των ισχυρισμών του, κατά το υποβληθέν από αυτόν Τ.Ε.Υ.Δ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Από  τα  έγγραφα  –  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  που  θα
προσκομισθούν, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι, τόσο το δικαίωμα συμμετοχής
όσο και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως καθορίζονται στην παρούσα,
συνέτρεχαν και κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του (προβλ. §1 άρ.
104 Ν. 4412/16).

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα προσωρινού αναδόχου) είναι
τα ακόλουθα:

4.2.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 2.3.1 του άρθρου 2 της
παρούσας),  όπως του  ποινικού μητρώου  ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  εν  λόγω
οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι
προϋποθέσεις.

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, 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.

Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα  φυσικά πρόσωπα  (ατομικές επιχειρήσεις),
τους  διαχειριστές  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου),  στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

4.2.2  Πιστοποιητικό  (για την περίπτωση 2.3.2 του άρθρου 2 της παρούσας), που
εκδίδεται από την  αρμόδια αρχή  του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το
οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσο αφορά στην:

α) καταβολή φόρων
β)  καταβολή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύρια  και  επικουρική  για  τους
Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή
τους στην Ελλάδα).



Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή
σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι
ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες  ή  ελεύθεροι  επαγγελματίες  σε  οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισμό.

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, 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 ανωτέρω πιστοποιητικά
ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

4.2.3  Πιστοποιητικό  εγγραφής  του  σε  οικείο  Επιμελητήριο/Μητρώο  (για  την
περίπτωση 2.3.11 του άρθρου 2 της παρούσας), με το οποίο να πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και το οποίο θα πρέπει να
είναι σε ισχύ.

4.2.4  πιστοποιητικό  (για την περίπτωση 2.3.3 του άρθρου 2 της παρούσας), που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να
βεβαιώνει ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης (ατομική, Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  Ε.Π.Ε.,
Α.Ε. κτλ), 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
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, 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.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που υποβάλλονται
από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf,
προσκομίζονται από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή (Δήμο Αίγινας) και σε έντυπη



μορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή τους, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης
Π1/2390/13,  πλην  των  ΦΕΚ.  και  των  εγγράφων  που  φέρουν  την  ψηφιακή
υπογραφή του.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στον Δήμο Αίγινας.

Ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
i.  «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά  προσωρινού  αναδόχου)»  με  κεφαλαία
γράμματα.
ii.  Την  επωνυμία  της  αναθέτουσας  αρχής  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό,  ως
αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.
iii. Τον τίτλο της σύμβασης ως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.
iv.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (αποδεικτικών
μέσων).
v.  Τα  πλήρη  στοιχεία  του  οικονομικού  φορέα-προσωρινού  αναδόχου  (πλήρη
επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιοτυπίας, e-mail).

Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται
επί αποδείξει στην έδρα του Δήμου Αίγινας που βρίσκεται επί της οδού Οινώνης 3,
Τ.Κ.  180  10  και  συγκεκριμένα  στο  γραφείο  πρωτοκόλλου  όπου  θα  λάβει  τον
σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια επιτροπή.

4.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά
ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
Όλα τα έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή εφ’ όσον έχουν συνταχθεί
σε  άλλη  γλώσσα  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφραση  τους  στην  ελληνική
γλώσσα  κατά  τα  οριζόμενα  στην  κείμενη  νομοθεσία.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188).

Διευκρινίζεται  ότι  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  που  έχουν  εκδοθεί  στην
Ελλάδα,
από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως
ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
των  πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις  υπηρεσίες  και  τους  φορείς
αυτούς  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  τους.  Ομοίως,  γίνονται  δεκτά  ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο, καθώς και  λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα
οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης , τα δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε
μέλος της.

Το Τ.Ε.Υ.Δ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή



(Δήμο Αίγινας) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής
απόφασης Π1/2390/13, πλην των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και
των Φ.Ε.Κ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που  δεν  έχουν  εκδοθεί  /συνταχθεί  από  τον  ίδιο  τον  οικονομικό  φορέα
(Προμηθευτή)  και  κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως
τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  η  Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής,  η  οποία
πρέπει να προσκομισθεί σε πρωτότυπο έγγραφο, καθώς και έγγραφα που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται
επί αποδείξει στην έδρα του Δήμου Αίγινας που βρίσκεται επί της οδού Οινώνης 3,
Τ.Κ.  18010  και  συγκεκριμένα  στο  γραφείο  πρωτοκόλλου  όπου  θα  λάβει  τον
σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 5ο  - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

5.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

-Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος  για  ποσό  που  θα  καλύπτει  1%  (ένα)  τοις  εκατό  (%)  επί  της
εκτιμώμενης  αξίας  σύμβασης,  χωρίς  Φ.Π.Α.  ήτοι  1.720,77  Ευρώ, εφ’  όσον  ο
οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως
για ποσό που θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για
το συγκεκριμένο τμήμα ειδών ως αυτά καθορίζονται στη μελέτη 18/2020.

-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  αυτή  θα  ισχύει  τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  την
ημερομηνία  λήξης  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  που  καθορίζεται  στην
παρούσα.  Ο  Δήμος,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  μπορεί  να  ζητά  από  τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.



-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 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, ή δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα  προβλεπόμενα  στα  έγγραφα της  σύμβασης  δικαιολογητικά  ή  δεν  προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
-Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
-Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ' αυτών.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά το άρθρο αυτό, 
εγγύηση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

5.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται
να  καταθέσει  προ  ή  κατά  την  υπογραφή  των  συμβάσεων  με  τον  κάθε  φορέα
υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το  5%
έκαστης συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
-  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  του  Ν.
4412/2016, 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  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση Δήμου. 
-  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες.
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

5.3. Γενικά

Οι  εγγυητικές  επιστολές  που  είναι  γραμμένες  σε  ξένη  γλώσσα  πρέπει  να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να 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,
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 (ήτοι αριθμό πρωτοκόλλου), τον τίτλο της
προμήθειας  και  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών), [Αφορά την εγγύηση συμμετοχής]
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (διάρκεια σε ημέρες ή
μήνες),
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, τον αριθμό (νοείται ο αριθμός
απόφασης  κατακύρωσης)  και  τον  τίτλο  της  σχετικής  σύμβασης  ως  έχει
προσδιορισθεί από την Αναθέτουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο  - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Κάθε  οικονομικός  φορέας  (προμηθευτής)  μπορεί  να  υποβάλλει  ηλεκτρονική
προσφορά,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  σχετικής  μελέτης  που
συντάχθηκε αρμοδίως. 
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  (προμηθευτές)
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει  η παρούσα διακήρυξη,
στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα
άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 5 του Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013)  και  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

6.2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α)  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

{*(υπο) φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα}

Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  από  τον  Οικονομικό  φορέα  (προμηθευτή)
σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα.  Στα  στοιχεία
αυτά συμπεριλαμβάνονται,  ενδεικτικά, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και οι
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
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.



6.2.1.  Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική
προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής,  και  όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου
pdf σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της παρούσας διακήρυξης. το άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  εθνικού
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.;.Η.Σ.)»,  το άρθρο 5 του
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016.

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

Το Τ.Ε.Υ.Δ., τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) στην
αναθέτουσα  αρχή  (Δήμο  Αίγινας)  κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)
εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  βάσει  της  παρ.  1.2.1  του
άρθρου  11  της  Υπουργικής  απόφασης  Π1/2390/13,  πλην  των  εγγράφων  που
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που  δεν  έχουν  εκδοθεί  /συνταχθεί  από  τον  ίδιο  τον  οικονομικό  φορέα
(Προμηθευτή)  και  κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως
τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  η  Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής,  η  οποία
πρέπει να προσκομισθεί σε πρωτότυπο έγγραφο καθώς και έγγραφα που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Για τα υποβαλλόμενα έγγραφα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας.

6.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»



Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (προμηθευτή).
Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά  επί ποινή αποκλεισμού  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.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί  έμμεσα  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.

Τιμές:
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%)  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου
είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής-
Δήμος Αίγινας (www.efpolis.gr  ), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί  σε  κάθε  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  του  είδους  (πετρέλαιο  κίνησης,
βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει
το 5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14). Εφόσον από την
προσφορά δεν προκύπτει με  σαφήνεια  η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό
έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 7ο  -  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  ενενήντα  (90) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες.
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε  περίπτωση  αιτήματος  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους
οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό
χρονικό  διάστημα.  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 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.



- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους της παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
-  Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται  στη μελέτη  της  υπηρεσίας
αποτελεί  απαράβατο  όρο  και  η  υπέρβασή  του  συνεπάγεται  την  απόρριψη  της
προσφοράς.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-  Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, χωρίς να ζητηθούν από την Αναθέτουσα
αρχή, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για ένα ή περισσότερα τμήματα των
υπό προμήθεια ειδών (ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη
της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών
που  περιλαμβάνονται  στο  τμήμα  ή  τα  τμήματα  για  τις  οποίες  συμμετέχει  ο
διαγωνιζόμενος.

ΑΡΘΡΟ 8ο  -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  μέσω των
αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  αναθέτουσας  αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των
ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά».

8.2 Υποβολή και αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη μορφή
Σε  περίπτωση  που  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  του  άρθρου  6,  δεν
προσκομισθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα εντός της προαναφερόμενης
προθεσμίας  των  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  η  ηλεκτρονική  προσφορά  του
υποψήφιου  δεν  αποσφραγίζεται  και  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  του
διαγωνισμού.

8.3Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών
αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση των  (υπο)φακέλων  «δικαιολογητικά
συμμετοχής  –  τεχνική  προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική
Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές
αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών
που προσφέρθηκαν από τους συνδιαγωνιζόμενους.

ΑΡΘΡΟ 9ο  -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ



9.1 Μετά  την  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 για
την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  των  διαδικασιών  της  κατά  περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:
 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από
την  αναθέτουσα  αρχή  και  τα  μέλη  της,  πιστοποιημένοι  χρήστες  του
συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

 Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  συντάσσει  και
υπογράφει  τα  κατά  περίπτωση  πρακτικά  αξιολόγησης  των  φακέλων  και
υποφακέλων των προσφορών.

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται  για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφοράς τους.

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από
την  αναθέτουσα  αρχή  του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους
συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων
επί  υποβληθέντων δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους
ορίζονται.

Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής:
α.  Μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  κατά  την
ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει του άρθρου 8 της
παρούσας,  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  οι  (υπο)φάκελοι  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά» όσων  έχουν  υποβάλλει  και  εντύπως  τα
απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με την παρ. 8.2 του άρθρου 8 της παρούσας και
οι  συμμετέχοντες  αποκτούν  πλέον  πρόσβαση  για  ενημέρωση  στο  περιεχόμενο
αυτών.  Για  την  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  ενημερώνονται  με  ηλεκτρονικό
μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

β. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων
προσφορών,  που  έχει  παραλάβει  τους  ενσφράγιστους  φακέλους  με  τα  τυχόν
επιμέρους  απαιτούμενα  σε  έντυπη  μορφή  δικαιολογητικά  των  προσφορών,  τα
οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
διακήρυξης  από  τους  συμμετέχοντες,  αποσφραγίζει  τους  κυρίως  φακέλους  και
τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
–  Τεχνικής Προσφοράς».  Μονογράφει  και  σφραγίζει  όλα τα δικαιολογητικά του
υποφακέλου  με  την  ένδειξη  «Επιμέρους  Έντυπα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής–
Τεχνικής Προσφοράς», ανά φύλλο.

Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο
και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο  φάκελο  ο  οποίος  επίσης  σφραγίζεται  και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί



μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  κατά  την
ημερομηνία που θα ορίζεται σε σχετικό έγγραφο που θα γνωστοποιηθεί μέσω του
συστήματος στους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
μετά την αξιολόγηση.

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση τόσο
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα
και  την  νομιμότητά  τους  –σύμφωνα με  την  ισχύουσα νομοθεσία–  όσο  και  των
τεχνικών  προσφορών  για  τη  συμφωνία  ή  ασυμφωνία  τους  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Κατόπιν συντάσσει σχετικό πρακτικό
«αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών», το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη της, όπου καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές, με
αναφορά  τόσο  στα  υποβληθέντα  από  αυτούς  δικαιολογητικά  σχετικά  με  την
πληρότητα  και  την  νομιμότητά  τους  όσο  και  στις  τεχνικές  προσφορές  για  τη
συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας.
Με το πρακτικό αυτό, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης
των υποβαλλόμενων προσφορών -ως γνωμοδοτικό όργανο- προτείνει την αποδοχή
όσων  προσφορών  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής  από  απόψεως
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών ή τον αποκλεισμό όσων δεν τις πληρούν.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες
(διαχειριστές)  του  συστήματος  από  το  Δήμο  Αίγινας,  μπορούν  να  απευθύνουν
αιτήματα,  ηλεκτρονικά  –  μέσω  της  παρεχόμενης  από  το  σύστημα  εφαρμογής,
στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή
συμπληρώσεων  επί  των  υποβληθέντων  εγγράφων  ή  δικαιολογητικών  και  για
παροχή  διευκρινίσεων  επί  του  περιεχομένου  των  τεχνικών  προσφορών.  Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί  φορείς,  υποχρεούνται επί
ποινή  απορρίψεως  της  προσφοράς,  να  παρέχουν  ηλεκτρονικά  μέσω  του
συστήματος  και  κατά  περίπτωση  εγγράφως  (αν  ζητηθεί)  τις  ζητούμενες
διευκρινίσεις  –  συμπληρώσεις  εντός  των  προθεσμιών  που  τους  ορίζονται,  ως
κατωτέρω.

δ.  Μέσω  του  συστήματος,  ορίζεται  η  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των  οικονομικών  προσφορών,  ως  καθορίζεται  από την Επιτροπή
Διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των  υποβαλλόμενων  προσφορών.
Στους  συμμετέχοντες  που  οι  προσφορές  τους  έχουν  κριθεί  αποδεκτές  κατά  το
προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση
του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

ε.  Κατά την καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή Διενέργειας
του  διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των  υποβαλλόμενων  προσφορών,  μέσω  των
πιστοποιημένων  χρηστών  του  συστήματος,  προβαίνει  στην  ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο και οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λαμβάνουν  γνώση  των  τιμών  που
προσφέρθηκαν από τους συνδιαγωνιζόμενους.



στ.  Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα
τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών,
τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Ειδικότερα, αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο
και  τους  υποφακέλους  με  την  ένδειξη  «Επιμέρους  Έντυπα  Οικονομικής
Προσφοράς», για όσες προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο
και μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά των υποφακέλων αυτών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια
αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών-τεχνικών  προσφορών,  οι
ενσφράγιστοι  φάκελοι  και  οι  υποφάκελοι  με  την  ένδειξη  Επιμέρους  Έντυπα
Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,  αλλά κρατούνται  με ευθύνη της
επιτροπής μέχρι να επιστραφούν τους οικονομικούς φορείς.

ζ.  Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά
την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται βάσει των όρων της διακήρυξης
και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Καθ’  όσον  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), προσωρινός
ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας του οποίου η προσφορά κρίθηκε
αποδεκτή  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης,  ο  οποίος  προσέφερε  τη
χαμηλότερη  τιμή.  Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  που  περιέχουν  την  αυτή
ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

η) Για τα ανωτέρω η επιτροπή συντάσσει πρακτικό «αποσφράγισης – αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών», το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Η επιτροπή -ως
γνωμοδοτικό όργανο- εισηγείται/γνωμοδοτεί με το πρακτικό αυτό για την αποδοχή
ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και για την ανάδειξη του οικονομικού
φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινού αναδόχου).

θ)  Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  «αποσφράγισης  –  αξιολόγησης
δικαιολογητικών  και  τεχνικών  προσφορών»  και  «αποσφράγισης  –  αξιολόγησης
οικονομικών  προσφορών»  βάσει  των  πρακτικών  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του
διαγωνισμού και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, επικυρώνονται με
απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι
της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας
στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). 
Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και με
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του
Συστήματος,  αποστέλλεται  –  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες,  για  ενημέρωσή
τους.

9.2 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί  εγγράφως τους  προσφέροντες  ή τους  υποψηφίους να  διευκρινίζουν  ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε
διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες  ή



υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί  από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
2.  Η  πιο  πάνω  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση
ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη  μονογραφών,  διακεκομμένη  αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας  και  σήμανσης του φακέλου και  των υποφακέλων των
προσφορών  ή  αιτήσεων  συμμετοχής,  λεκτικές  και  φραστικές  αποκλίσεις  των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά  στοιχεία,  πλημμελής  σήμανση  αντιγράφων  που  εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων
της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο,
κανονιστικές  πράξεις  ή  τα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Η  συμπλήρωση  ή  η
διευκρίνιση,  κατά  το  πρώτο  εδάφιο,  δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως  συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους
της  διακήρυξης,  αλλά μόνο  τη  διευκρίνιση ή συμπλήρωση,  ακόμη και  με νέα
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3.  Σε  κάθε  περίπτωση,  η  διευκρίνιση ή η  συμπλήρωση δεν  πρέπει  να  εισάγει
διακρίσεις,  άνιση μεταχείριση των οικονομικών  φορέων ή  να  έχει  ως  συνέπεια
ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης
της δημόσιας σύμβασης.
4.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης,
το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει  ασάφειες  ήσσονος  σημασίας  ατέλειες,  επουσιώδεις  παραλείψεις  ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει  ότι
μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα
την  ουσιώδη  αλλοίωση  της  προσφοράς  και  δεν  πρέπει  να  προσδίδει  αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
5.  Η  παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  ή  υποψήφιο,
σύμφωνα με τις  παραγράφους 1 έως 4,  είναι  υποχρεωτική για την αναθέτουσα
αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη  διαδικασία,  λόγω  ασαφειών  των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 10ο  - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

10.1 Μετά τη κοινοποίηση της απόφασης της Ο.Ε. περί επικύρωσης των σταδίων
της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  και  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου,  η
αναθέτουσα  αρχή  θα  ειδοποιήσει  εγγράφως  μέσω  του  συστήματος  τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
εντός  προθεσμίας,  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής
έγγραφης 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 καθορίζονται στο άρθρο
4.2 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία προς απόδειξη των ισχυρισμών του
κατά το υποβληθέν Τ.Ε.Υ.Δ.



10.2  Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή
αποκλεισμού, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της
ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». το άρθρο 5 του
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013)  και  τα  άρθρα 36  και  37  του  Ν.  4412/2016.
Προσκομίζονται δε σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Αίγινας) κατά
περίπτωση από αυτόν εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από την  ηλεκτρονική
υποβολή,  βάσει  της  παρ.  1.2.1  του  άρθρου  11  της  Υπουργικής  απόφασης
Π1/2390/13, πλην των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά
και  απαιτείται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι  τα δικαιολογητικά και  στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί  από  τον  ίδιο  τον  οικονομικό  φορέα  (Προμηθευτή)  και  κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
είναι τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Για τα
υποβαλλόμενα έγγραφα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας.
Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται
επί αποδείξει στην έδρα του Δήμου Αίγινας που βρίσκεται επί της οδού Οινώνης 3,
Τ.Κ.  180  10  και  συγκεκριμένα  στο  γραφείο  πρωτοκόλλου  όπου  θα  λάβει  τον
σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια επιτροπή.
10.3 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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  ειδοποίησης  σε  αυτόν.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να
παρατείνει  την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ'
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
10.4  Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό
διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω
δικαιολογητικών,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
10.5  Αν από  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και
εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η μη συνδρομή των λόγων  αποκλεισμού που
έχουν καθορισθεί με την παρούσα ή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
στο  Τ.Ε.Υ.Δ.,  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει
υπέρ της  αναθέτουσας αρχής  η  εγγύηση συμμετοχής  του,  και,  η  κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν
αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού η διαδικασία ματαιώνεται.
10.6 Η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών έχει ως εξής:
10.6.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
του προσωρινού αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη
μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και
Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών.
10.6.2 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν μέσω του συστήματος κατά τα οριζόμενα στην



παρ. 4 του αρ. 1 του Π.Δ. 28/2015, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του
Ν. 4412/2016 περί εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
10.6.3  Η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των
υποβαλλόμενων προσφορών, που έχει παραλάβει τον ενσφράγιστο φάκελο με τα
επιμέρους  απαιτούμενα  σε  έντυπη  μορφή  δικαιολογητικά  κατακύρωσης
(αποδεικτικά  μέσα),  τα  οποία  έχουν  κατατεθεί  στην  Υπηρεσία  σύμφωνα  με  τις
απαιτήσεις  της  παρούσας  διακήρυξης,  αποσφραγίζει  αυτόν,  μονογράφει  και
σφραγίζει όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ανά φύλλο.
10.6.4 Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προχωρεί στον έλεγχο και
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά και εντύπως.
για την πληρότητα και την νομιμότητά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατόπιν  συντάσσει  σχετικό  πρακτικό  «αποσφράγισης  –  αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης», το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
10.6.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και
αξιολόγησης των προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο) και τη διαβίβαση του φακέλου
στην Οικονομική Επιτροπή (αποφαινόμενο όργανο) για τη λήψη απόφασης είτε
κατακύρωσης της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τα ανωτέρω.
10.6.6 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών βάσει του
σχετικού  πρακτικού  της  αρμόδιας  επιτροπής,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση
κατακύρωσης. 
10.6.7  Παράλληλα,  πριν  τη  λήψη  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αρμόδια
επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  των  προσφορών
(γνωμοδοτικό όργανο), μπορεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 104 και 105 του Ν.
4412/2016, με αιτιολογημένη εισήγηση της, να προτείνει  την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη ποσότητα σε ποσοστό έως
15%  με  την  προϋπόθεση  ότι  επαρκούν  οι  διαθέσιμες  πιστώσεις  του
προϋπολογισμού, ή για μικρότερη ποσότητα σε ποσοστό έως 50%.
10.6.8 Η απόφαση της Ο.Ε. μαζί με όλα τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του
διαγωνισμού. Με σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος)
με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί
το  διαγωνισμό  σε  κάθε  προσφέροντα  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  για
ενημέρωση. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον δεν κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες.
10.7  Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις  βοηθημάτων και  μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και  δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, εφόσον απαιτείται, από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 6, έπειτα
από σχετική πρόσκληση.
10.8  Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση



σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης.  Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 11ο  - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του
συστήματος, για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν.
3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) <<Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών
σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨>> όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
υπογραφή.
Εάν το έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά
και στη συνέχεια κατατίθεται ή αποστέλλεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην
αναθέτουσα  αρχή,  μέσα  σε  τρεις  (3)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ηλεκτρονική
υποβολή.
Ημερομηνία άσκησης της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής  της,  εκτός  αν  υπάρχει  διάσταση  μεταξύ  του  ηλεκτρονικού  και  του
έντυπου κειμένου.
Η  προδικαστική  προσφυγή  κοινοποιείται  με  φροντίδα  του  προσφεύγοντος  στον
εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή
της  προδικαστικής  προσφυγής.  Η  παράλειψη  της  κοινοποίησης  αυτής  δεν
επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία 
δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
Όσον  αφορά  στην  κατάθεση  των  σχετικών  παραβόλων,  όπου  απαιτείται,  αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή
αρχείου  pdf  προσκομιζόμενα εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών και  σε  έντυπη
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.
3943/2011  (ΦΕΚ  /Α/66/31-3-11)  και  της  Υπουργικής  απόφασης  <<Περί
ηλεκτρονικού παραβόλου>> ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε
φορά αυτά ισχύουν.
Μετά  την  υποβολή  των  ενστάσεων/προσφυγών  ο  Δήμος  μέσω  των  αρμοδίων
οργάνων  του  θα  προβεί  στην  αξιολόγηση  αυτών  και  θα  αποφανθεί  σχετικά,
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων  διατάξεων  και  των  σχετικών
διαδικασιών. Τα σχετικά έγγραφα (γνωμοδοτήσεις – αποφάσεις) θα γνωστοποιηθούν
με ανάρτηση στο σύστημα.
Σημειώνεται  ότι  από  1.1.2017  για  τις  διαφορές  που  προκύπτουν  κατά  τη
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  της  παρούσας  διακήρυξης  εφαρμόζονται  οι
διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-374) του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016.



ΑΡΘΡΟ 13ο  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται αρμοδίως η σχετική σύμβαση
που  υπογράφεται  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η  σύμβαση  για  την
υλοποίηση  της  προμήθειας  καταρτίζεται  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους
όρους  που  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα  προκήρυξη  και  στα  τυχόν
παραρτήματα που την συνοδεύουν και στην προσφορά του προμηθευτή όπως έγινε
αποδεκτή  κατά  την  κατακύρωση.  Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους
αντίθετους  προς  το  περιεχόμενο  αυτών  των  στοιχείων  και  θα  διέπεται  από  το
ελληνικό δίκαιο. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει
όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
 Τα συμβαλλόμενα μέρη
 Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα αυτών
 Την συμφωνηθείσα τιμή
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
 Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

Έκαστο συμφωνητικό θα συνταχθεί με έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και
θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και το νόμιμο
εκπρόσωπο του κάθε φορέα.
Η σύμβαση τίθεται  σε ισχύ με την υπογραφή έκαστου συμφωνητικού το οποίο
πρωτοκολλείται  αυθημερόν  και  αναρτάται  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα μήνες
και τίθεται εν ισχύ από την επομένη της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Για την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν γενικά τα άρθρα 200 έως 215 του Ν.
4412/2016.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν
κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ'
της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.
4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση οι φορείς υλοποίησης της προμήθειας δεν υποχρεούνται να
απορροφήσουν  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της
μελέτης, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω
ποσότητες  δεν  έχουν  εξαντληθεί,  ο  ανάδοχος δεν  θα  έχει  κανένα  δικαίωμα να
διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή.  Εφόσον
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο
ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο  - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές
μετά την μηνιαία ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση των σχετικών
ποσοτήτων (ανά ημερολογιακό μήνα).
Η  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  στο  100%  της  αξίας  της  εκάστοτε  μηνιαίας
παραδοθείσας  ποσότητας,  μετά  την  οριστική  παραλαβή  και  τη  σύνταξη  του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται  τμηματικά με έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης
στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων
προϋπολογισμών. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4152/2013  (παρ.  Ζ),  μετά  την  έκδοση  των
σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται
με τις  ισχύουσες  νόμιμες κρατήσεις  καθώς και  με το  κόστος δημοσίευσης της
περίληψης  διακήρυξης  στον  τύπο  (αρχικού  και  τυχόν  επαναληπτικού
διαγωνισμού)  το  οποίο  θα  επιμερισθεί  ισόποσα  σε  περίπτωση  ανάδειξης
περισσότερων του ενός αναδόχων, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα
ισχύει  κατά την ημέρα του  διαγωνισμού ανάλογα με  το  είδος του  κάθε  φορέα
υλοποίησης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 16ο  - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  στην  ιστοσελίδα  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου.  Επίσης  το
κείμενο  της  διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αίγινας  στη
διεύθυνση:  http://www.aegina.gr, στο  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα
αναρτηθεί στον ελληνικό τύπο καθώς και στο Δημαρχιακό Μέγαρο. 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η  συμμετοχή  στη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  συνιστά  τεκμήριο  ότι  ο
διαγωνιζόμενος και κάθε μέλος του (σε περίπτωση ένωσης-κοινοπραξίας) έχει λάβει
πλήρη γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας διακήρυξης και
των τευχών που τη συνοδεύουν, σε συνδυασμό με την αναφερόμενη νομοθεσία.
Οι  όροι  της  παρούσας  διακήρυξης  ερμηνεύονται  κατά  τρόπο  ώστε  να  μην
προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της
προκήρυξης (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών τευχών της) προς επιτακτικό



κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας
δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012, της ΥΑ
Π1/2390/2013, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 κα του Ν 2690/99, όπως
ισχύουν.                                                                                  

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς


		2020-08-17T13:06:04+0300
	ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




