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[ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018] 

                                                           
1 Το παρόν υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται και για συμβάσεις προμηθειών εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 Ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ).  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία Δήμος Παρανεστίου  
Ταχυδρομική διεύθυνση Παρανέστι Ν. Δράμας 
Πόλη Παρανέστι 
Ταχυδρομικός Κωδικός 66035 
Χώρα2 ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός ΝUTS3 EL514 
Τηλέφωνο 2524350101,139 
Φαξ 2524022570 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  paranest@otenet.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες4 Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας – Χρήστος 

Χασάπης  -2524350101 - 
hassapisc@gmail.com  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.paranesti.gr 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)5 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 6  ο  Δήμος Παρανεστίου (ΑΦΜ 997784901 Δ.Ο.Υ Δράμας, μη Κεντρική 
Αναθέτουσα Αρχή άρθρο 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016)   και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 
υποτομέας ΟΤΑ 7 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 9  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.10 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 
                                                           
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
4 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
6 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

7 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

8 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

9 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
10 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 

http://www.ste.gr/
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 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  ή από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Παρανεστίου  www.paranesti.gr  

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης11 
Οι δαπάνες του συγκεκριμένου υποέργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη 2014-2020» , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0311 κωδ πράξης ΣΑ 2016ΕΠ03110028.  Η πράξη 
συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  ΕΤΠΑ (ΟΠΣ 500155) 12  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9»  
της Πράξης : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» το οποίο έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ. 
4693/17-10-2016 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.  και έχει λάβει κωδικό MIS 5001155 13. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 14. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια εξοπλισμού για τα 24 ανακαινισμένα σπίτια στον οικισμό της 
ΔΕΗ Μεσοχωρίου και υποδιαιρείται  στα κάτωθι τμήματα15: 

                                                           
11 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
12 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
13 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
14 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 
15 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους 
βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 
έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 
4412/2016. 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΟΜΑΔΑ 2: 
ΣΤΡΩΜΑTA 

2.1 ΣΤΡΩΜΑ 

 
16.800,00 

ΟΜΑΔΑ 3 : 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

3.1 Κλιματιστική μονάδα 24.000 θερμίδων 
63.000,00 3.2 Κλιματιστική μονάδα 9.000 θερμίδων 

ΟΜΑΔΑ 4:          
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

4.1 Hλεκτρονικός Υπολογιστής  DESK TOP 

3.650,00 
4.2 Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) 

4.3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΦΑΞ,ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ,ΣΑΡΩΤΗΣ) 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ 5: 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

5.1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   32΄ ΙΝΤΣΩΝ LED  FULL HD  
 
 
 

22.310,00 

5.2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 
5.3 ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ 

5.4 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 

http://www.ste.gr/
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

Α/TIM ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV ΤΕΜ. 

 ΟΜΑΔΑ 2: ΣΤΡΩΜΑTA   

2.1 ΣΤΡΩΜΑ 37414100-4 112 

 ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ   

 3.1 Κλιματιστική μονάδα 24.000 θερμίδων 42512200-0 24 

3.2 Κλιματιστική μονάδα 9.000 θερμίδων 42512200-0 57 

 ΟΜΑΔΑ 4 : 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

  

4.1 Hλεκτρονικός Υπολογιστής  DESK TOP 31710000-6 2 

4.2  Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) 31710000-6 1 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 5.5 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 
 
 

5.6 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 2KW  
 5.7 ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 6: 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

6.1 

 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 

 
2.500,00 

 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 7 :  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

7.1 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ  
 
 
 
 

12.708,00 

7.2 ΠΙΑΤΟ  (ΡΗΧΟ) 
7.3 ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΒΑΘΥ) 
7.4 ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ 
7.5 ΜΠΡΙΚΙ 

7.6 ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 
7.7 ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 
7.8 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 
7.9 ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 8 :  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

8.1 ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ  
 
 
 
 
 

43.185,00 

8.2 ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 
8.3 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  (2 ΣΕΝΤΟΝΙΑ+ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ) 
8.4 ΜΑΞΙΛΑΡΙ 
8.5 ΠΑΠΛΩΜΑ 
8.6 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 
8.7 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 
8.8 ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
8.9 ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ 

8.10 ΚΟΥΡΤΙΝΑ Πακέτο (Ρομάν) (0,85Χ1,25) 
 8.11 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (2,50Χ1,40) 
 8.12 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ1,70) 

8.13 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ2,30)  
 ΟΜΑΔΑ 9 : 

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 
9.1 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 31.200,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 195.353,00 

  ΦΠΑ (24%) (επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε ΟΜΑΔΑ) 46.884,72 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 242.237,72 



 
Σελίδα 8 

4.3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΦΑΞ,ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ,ΣΑΡΩΤΗΣ) 42991200-1 1 

 ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ   
5.1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   32΄ ΙΝΤΣΩΝ LED  FULL HD 32300000-6 24 

5.2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 39713200-5 1 

5.3 ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ 39713510-1 1 

5.4 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 42716200-0 1 

5.5 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 39711310-5 24 

5.6 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 2KW 38436310-6 31 

5.7 ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 32324400-4 24 

 ΟΜΑΔΑ 6:ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ   

6.1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 30121200-5 1 

 ΟΜΑΔΑ 7 :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ   

7.1 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ 39221123-5 320 

7.2 ΠΙΑΤΟ  (ΡΗΧΟ) 39221220-5 320 

7.3 ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΒΑΘΥ) 39221220-5 320 

7.4 ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ 39221121-1 200 

7.5 ΜΠΡΙΚΙ 39722200-1 24 

7.6 ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 39722200-1 24 

7.7 ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 39223200-3 200 

7.8 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 39721100-3 24 

7.9 ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 39721100-3 24 

 ΟΜΑΔΑ 8 :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ   

8.1 ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 39512200-6 112 

8.2 ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 39532000-0 31 

8.3 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  (2 ΣΕΝΤΟΝΙΑ+ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ) 39512100-5                 152 

8.4 ΜΑΞΙΛΑΡΙ 39516120-9 112 

8.5 ΠΑΠΛΩΜΑ 39511100-8 112 

8.6 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 39513100-2 24 

8.7 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 39511100-8 112 

8.8 ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 39514000-8 150 
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8.9 ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ 39532000-0 24 

8.10 ΚΟΥΡΤΙΝΑ Πακέτο (Ρομάν) (0,85Χ1,25) 

 

39515100-6 26 

8.11 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (2,50Χ1,40) 

 

39515100-6 24 

8.12 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ1,70) 

 

39515100-6 48 

8.13 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ2,35)  

 

39515100-6 55 

 ΟΜΑΔΑ 9 :ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ   

9.1 Ντουλάπι κουζίνας 39141000-2 24 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις 
ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.                            
Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε 
ομάδας. 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη  της προσφοράς για 
τη συγκεκριμένη ομάδα. 
Μειοδότης για κάθε προς προμήθεια είδος, ανακηρύσσεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για  κάθε ομάδα ξεχωριστά.  

 
Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν το 
ποσό του προϋπολογισμού για κάθε ομάδα16 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 242.237,72  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 195.353,00  ΦΠΑ : 46.884,72). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 240 ημέρες 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
(Η μελέτη 1/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου) της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 17 τιμής (για κάθε ομάδα). 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως18: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)19, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

                                                           
16 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 

πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
17 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
18 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,20 

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

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)21  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών22 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»23, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 

                                                                                                                                                                                                 
19 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
20 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
21 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

22 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 
άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379, 

23 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

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

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

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

- Την υπ. αρ. 31/2018 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Παρανεστίου με θέμα : «Έγκριση της 
Αρ.Μελ.01/2018 επικαιροποιημένης μελέτης της προμήθειας με τίτλο : ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 242.237,72 € με το 
ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας». 

 Την αριθμ. 1/2018 Μελέτη  ¨Υποέργο 2  «Προμήθεια εξοπλισμού – Ομάδες 2,3,4,5,6,7,8,9» του 

Έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ  Μεσοχωρίου»¨  

  Την αριθμ, απόφ.  34/2018 της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου για τον καθορισμό των 

όρων διενέργειας του  δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για το ¨Υποέργο 2  «Προμήθεια εξοπλισμού 

– Ομάδες 2,3,4,5,6,7,8,9» του Έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ  Μεσοχωρίου» ¨ 

  Την αριθμ, απόφ.  31/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου για την έγκριση 

της επικαιροποιημένης μελέτης του ¨Υποέργου 2  «Προμήθεια εξοπλισμού – Ομάδες 

2,3,4,5,6,7,8,9» του Έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ  Μεσοχωρίου» ¨ 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/07/2018 και ώρα 23:0024 

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

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 19-6-2018 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 26.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.27:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς : 60652, 60656, 60658, 60659, 60660, 
60662, 60664 και 60667 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 28 29 30, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Δύο ημερήσιες τοπικές  εφημερίδες  
Μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα  

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση  
(URL) : www.paranesti.gr  στην διαδρομή : Ανοικτή Διακυβέρνηση► Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών31.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.3548/07, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 του 
Ν.3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ. (35) της παρ.1 του άρθρου 377, παραμένουν 
σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος η 
1η Ιανουαρίου 2021. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού 
βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της καταχωρηθείσης εργασίας ανά ομάδα 
κατακύρωσης. (Υπ. Εσωτ. Αποκ. &Ηλεκ. Δίακυβ. Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28.06.2010) 32 .  

                                                                                                                                                                                                 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου 

25 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

26 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
27 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
28 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

29 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

30 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

31 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της 
διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους33  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                                                                                                                                                                 
32 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 

& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  
33 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης34  είναι τα ακόλουθα: 

 

η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18PROC003267102 2018-06-15) [Συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη 

διακήρυξη εφόσον πρόκειται για σύμβαση κάτω των ορίων (πρβλ άρθρο 122 του ν. 4412/2016) .Η προκήρυξη 

σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/201635]. 
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]36 

2. Η 1/2018 μελέτη της τεχνικής   

3. Η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Η ΜΕΛΕΤΗ 1/2018 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ     
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΦΥΛΛΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.  
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΌΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 37 

 

 

 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 38 

 

 

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

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

35 Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για 
συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο 
“Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf 
και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

36 Για συμβάσεις κάτω των ορίων 
37 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 
ευχέρειας της Α.Α.  

38 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr39. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο40. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις41: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα42 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)43. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

                                                           
39 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

40 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 

41 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
42 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

43 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

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


 
Σελίδα 16 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 44.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.45  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα46. 

2.1.5 Εγγυήσεις47 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών48, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

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

                                                                                                                                                                                                 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

44 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
45 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
46 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
47 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
48 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.49 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή50 για την υποβολή προσφοράς51.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.52   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής53 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής54, που 
ανέρχεται στο ποσό των 1.955,00 ευρώ55 εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει προσφορά για το σύνολο 
των ομάδων 2,3,4,5,6,7,8,9  (1,00% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 
εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της  ομάδας ή των ομάδων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 2: 168,00€ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 3: 630,00€ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 4: 36,50€ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 5: 223,10€ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 6: 25,00€ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 7: 127,10€ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 8: 432,00€ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 9: 312,00€      
 

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

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

50 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
51 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

52 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
53 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
54 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

55 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 
άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – υπάρχει υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 300+30=330 ημέρες, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201656. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού57  
 

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη58 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

                                                           
56 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
57 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
58 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου59. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση. 60 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

4497/2017 
60 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους61.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 62 

 

2.2.3.3  
 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται63 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201664,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας65,  

                                                           
61 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

62 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
63 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

64 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

65 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 66 

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

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)67 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 68. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

                                                           
66 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
67 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
68 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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Κριτήρια Επιλογής69  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας70  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού71  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια72  
« ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ »  

                                                           
69 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

70 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
71 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
72 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα73  
 

« ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ »  

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης74  
« ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ »  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς75. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

 2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ76 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

                                                           
73 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

74 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

75 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

76 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, Μέρους ΙΙΙ και Μέρους VI.  
 Από το Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να 
συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α : γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» 

  
 Το Μέρος V του ΤΕΥΔ δεν θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες.  
 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.77 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα78 
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. 4412/201679. 

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)80. 

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 2.2.3.481. 

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, 

                                                           
77 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
78 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

79 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
80 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
81 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν82. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά83: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.284 και 2.2.3.485 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) που 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση σε ποιούς οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης οφείλει να καταβάλει εισφορές.   

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

                                                           
82 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
83 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.   
84 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

85 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων86. 

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

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

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, 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.  

δ) 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 καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.87 

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 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 
                                                           
86 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
87 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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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.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους88 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. 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.89 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης90  
Κριτήριο ανάθεσης91 της Σύμβασης92 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 93 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, για κάθε ομάδα.   

                                                           
88 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
89 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
90 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
91 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

92 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

93 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής94. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 95. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της96. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα97, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

                                                           
94 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
95 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
96 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
97 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  



 
Σελίδα 29 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας98. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν99: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016100, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει τα εξής: 
1) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 
κείμενων νόμων, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
2) η προσφορά μου ισχύει για 10 μήνες (300 ημέρες). 

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

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

99 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
100 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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3) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
4) αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι θα προμηθεύει τα προϊόντα με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και 
της διακήρυξης του διαγωνισμού και ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε αιφνιδιαστικό έλεγχο της 
αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρείται η προμήθεια και εκτέλεση της σύμβασης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη και η σύμβαση. 
5) αναλαμβάνει να παραδώσει και να τοποθετήσει – εγκαταστήσει, τα υπό προμήθεια είδη, στο χώρο που θα 
υποδειχθεί από το Δήμο σύμφωνα με την μελέτη και την παρούσα διακήρυξη. 
6) η τιμή της προσφοράς περιλαμβάνει τη μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση – εγκατάσταση   
(με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται), των ειδών στο χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου.  
 
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει τα εξής: 
 
δ1) ότι η περίοδος που εγγυάται για την καλή λειτουργία για όλα τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ που προσφέρει είναι 
δύο (2) έτη  και ονομάζεται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας» και αρχίζει να μετρά από την 
Οριστική παραλαβή των ειδών . Ότι θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του εξοπλισμού 
το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της ΟΜΑΔΑΣ. 
Για το  διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας ο προσφέρων εγγυάται τα ακόλουθα: χωρίς καμιά 
αποζημίωση ή αμοιβή ή επιβάρυνση εκ μέρους της Α.Α.) : 
δ1α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών όλων των  ΟΜΑΔΩΝ  που δίνει προσφορά, σε όλο το 
ως άνω προτεινόμενο χρονικό διάστημα και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει 
όλα τα μέρη / εξαρτήματα του προσφερόμενου εξοπλισμού. 
δ1β.- Ότι κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, και με δικές 
του δαπάνες, την τεχνική υποστήριξη κατά την λειτουργία του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των 
απαραίτητων ρυθμίσεων και επισκευών κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα 
παρουσιάσει βλάβη καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν 
καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 
Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό είναι δυνατόν - είτε στο κεντρικό συνεργείο στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε 
εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία με έξοδα ή/και ναύλα της προμηθεύτριας εταιρίας. Σε κάθε 
περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του είδους σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης. 
δ1γ.- Ότι κατά την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Δήμος Παρανεστίου    
δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε είδος η οποία θα προέρχεται από 
την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, 
υλικά, και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός μόνον της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας, η 
οποία θα βαρύνει την Α.Α. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί κάθε συγκεκριμένο είδος και η θέση ή ο τρόπος 
εγκατάστασης και λειτουργίας του. 
 
δ2) ο ανάδοχος θα καταθέσει εργοστασιακή εγγύηση για όλα τα υπό προμήθεια είδη και για χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών, με έναρξη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 
Κατά το διάστημα αυτό, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, σύμφωνα με την εγγύηση 
(guarantee) του κατασκευαστή (εργοστασιακή εγγύηση), και με δικές του δαπάνες, την άμεση 
αντικατάσταση κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει μη 
επισκευάσιμη βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής. Οι 
υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 
Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις μερών ή/και ανταλλακτικών θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό είναι 
δυνατόν - είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή της κεντρικής 
αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία 
και θα μεταφέρεται εκεί με έξοδα ή/και ναύλα του προσφέροντος. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της 
βλάβης και η παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα 
σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης. 
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Η/Οι υπεύθυνη/ες δήλωση/σεις υπογράφεται/ονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και δεν προσκομίζονται 
στην αναθέτουσα αρχή.   
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Επίσης οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο φύλλο/α συμμόρφωσης 
(Παράρτημα III) όπου θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών των 
προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του διαγωνισμού.  
Το/α φύλλο/α συμμόρφωσης υπογράφεται/ονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου .pdf και δεν προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή.   
 
 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, με την 1/2018 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου 
στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα101 102.  

Oι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, συμπληρώνοντας το/τα επισυναπτόμενο/α φύλλο/α συμμόρφωσης 
(Παράρτημα III) όπου θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών των 
προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του διαγωνισμού  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν103. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  όπως 
ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 104 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης105) σε μορφή pdf.] 

 

                                                           
101 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
102 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

103 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
104 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
105 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο, 
τοποθετημένα και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης106. 

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

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή107  στην παρούσα διακήρυξη.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών108   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 
μηνών (300 ημέρες) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών109 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,110  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

                                                           
106 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
107 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
108 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
109 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
110 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, λόγω ότι δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών111 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Παρασκευή 20-7-2018 και ώρα 10:00 πμ ή την [112] εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα... 

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

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου113. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

                                                           
111 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
112 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2.4.3.1 της παρούσας. 

113 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή114 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές115.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων116 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου117 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

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

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

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
                                                           
114 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
115 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
116 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
117 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του118.  

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

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

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

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .119 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες120 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

                                                           
118 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
119 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
120 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής121 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης122. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά123 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών124 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

                                                           
121 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
122 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
123 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
124 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής125. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ126. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά127. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

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

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
127 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης,  εγγύηση προκαταβολής και καλής λειτουργίας.   

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Υπόδειγμα  περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 128 

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους 
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των 
υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Εγγύηση καλής λειτουργίας (παρ. 2 άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
Για την καλή λειτουργία  όλων των ειδών του  προσφερόμενου εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ κατά την περίοδο 
της εγγύησης καλής λειτουργίας των δύο (2) ετών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Λειτουργίας του εξοπλισμού το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ της ΟΜΑΔΑΣ/ΔΩΝ που είναι ανάδοχος. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι σαφέστατη και ακριβής και δεν θα αφήνει αδιευκρίνιστα σημεία, 
γενικότητες, ασάφειες ή θα δίδεται υπό όρους. Θα καλύπτει δε, όλες τις υποχρεώσεις που περιγράφει ο 
διαγωνιζόμενος με την υπεύθυνη δήλωση του, του άρθρου 2.4.3.1. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή 24μήνες + 3 μήνες = 27 μήνες (810 ημέρες). 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας του ειδών της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ, ήτοι αμέσως μετά την οριστική παραλαβή της ΟΜΑΔΑΣ 
και την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Εργοστασιακή εγγύηση 
Εκτός των ανωτέρω ο ανάδοχος δίδει εργοστασιακή εγγύηση για όλα τα υπό προμήθεια είδη και για χρονικό 
διάστημα σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του, με έναρξη από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού. 
Κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, σύμφωνα με την 
εγγύηση (guarantee) του κατασκευαστή (εργοστασιακή εγγύηση), και με δικές του δαπάνες, την άμεση 
αντικατάσταση κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει μη 
επισκευάσιμη βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής. Οι 
υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 
Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις μερών ή/και ανταλλακτικών θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό είναι 
                                                           
128 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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δυνατόν - είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή της κεντρικής 
αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία 
και θα μεταφέρεται εκεί με έξοδα ή/και ναύλα του προσφέροντος. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της 
βλάβης και η παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα 
σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης. 
 
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .129 
 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.130. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
                                                           
129 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
130 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/131 132 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης133  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
131 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
132 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

133 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016134, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016135 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)136 . 

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος137  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο και τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή τοποθετηθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

                                                           
134 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
135 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

136 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

137 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 



 
Σελίδα 43 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί –τοποθετηθεί – εγκατασταθεί-  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο138 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

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

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων139   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016140  οργάνου. 

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

                                                           
138 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
139 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
140 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά προς προμήθεια είδη, στον οικισμό ΔΕΗ, στο 
Μεσοχώρι Παρανεστίου, στον Νομό Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ, ορίζεται σε  (8) μήνες (240 ημέρες). 
Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 3: Θα τοποθετηθούν -  εγκατασταθούν και θα συνδεθούν με το ηλεκτρικό ρεύμα με 
όλα τα υλικά καλώδια ασφάλειες μεταλλικές γωνίες κλπ καθώς και μικροϋλικά που απαιτούνται σε σημεία 
που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.   
Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 4: Θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η 
υπηρεσία του Δήμου.  
Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 5: Θα τοποθετηθούν -  εγκατασταθούν και θα συνδεθούν με το ηλεκτρικό ρεύμα  με 
τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης και με την τηλεοπτική κεραία όπου χρειάζεται, με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά που απαιτούνται σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου. 
Το είδος της ΟΜΑΔΑΣ  6: Θα συναρμολογηθεί και θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία 
του Δήμου.  
Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ  9: Θα συναρμολογηθούν θα συνδεθούν με το ηλεκτρικό ρεύμα και με τα δίκτυα 
ύδρευσης – αποχέτευσης με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται σε σημεία που θα υποδείξει η 
υπηρεσία του Δήμου.  
Τα είδη των υπόλοιπων ΟΜΑΔΩΝ 2,7 και 8 θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του 
Δήμου (Αφού πρώτα γίνουν σε όσα χρειάζεται οι απαραίτητες συναρμολογήσεις - συνδέσεις)   
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή ώστε τα υπό 
προμήθεια είδη να παραδοθούν ελεύθερα από οποιουσδήποτε φόρους και δασμούς στον ως άνω χώρο. 
Η παράδοση θα συνοδεύει υποχρεωτικά το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο.  
Η παραλαβή όλης της ποσότητας της προμήθειας θα γίνει από την  αρμόδια Επιτροπή.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16141  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα  VI  της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό 
έλεγχο. 
                                                           
141 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 

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. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.142 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπονται. 

 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.4.1. 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 
                                                           
142 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
Δεν προβλέπεται. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας143  
Ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση  στην Τεχνική προσφορά του, ότι η περίοδος που 
εγγυάται για την καλή λειτουργία για όλα τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ που προσφέρει είναι δύο (2) έτη  και 
ονομάζεται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας» και αρχίζει να μετρά από την Οριστική παραλαβή 
των ειδών. 
Για το προτεινόμενο διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζει στην τεχνική προσφορά του, 
ο προσφέρων εγγυάται τα ακόλουθα (απαιτήσεις της Α.Α.), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς 
καμιά αποζημίωση ή αμοιβή ή επιβάρυνση εκ μέρους της Α.Α. : 
α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών όλων των  ΟΜΑΔΩΝ που δίνει προσφορά,  σε όλο το ως 
άνω προτεινόμενο χρονικό διάστημα και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει 
όλα τα μέρη / εξαρτήματα του προσφερόμενου εξοπλισμού. 
β.- Ότι κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, και με δικές 
του δαπάνες, την τεχνική υποστήριξη κατά την λειτουργία του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των 
απαραίτητων ρυθμίσεων και επισκευών κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που 
θα παρουσιάσει βλάβη καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν 
καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 
Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό είναι δυνατόν - είτε στο κεντρικό συνεργείο στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή 
σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία με έξοδα ή/και ναύλα της προμηθεύτριας εταιρίας. Σε 
κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του είδους σε πλήρη λειτουργικότητα θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης. 
γ.- Ότι κατά την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Δήμος Παρανεστίου 
δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε είδος η οποία θα προέρχεται 
από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, 
υλικά, και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός μόνον της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας, η 
οποία θα βαρύνει την Α.Α. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες 
της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί κάθε συγκεκριμένο είδος και η θέση ή ο 
τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του. 
Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δίδει εργοστασιακή εγγύηση για όλα τα υπό προμήθεια είδη και για 
χρονικό διάστημα σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του, με έναρξη από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού. 
Κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, σύμφωνα με την 
εγγύηση (guarantee) του κατασκευαστή (εργοστασιακή εγγύηση), και με δικές του δαπάνες, την άμεση 
αντικατάσταση κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει μη 
επισκευάσιμη βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής. Οι 
υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 

                                                           
143 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις μερών ή/και ανταλλακτικών θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό 
είναι δυνατόν - είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή της κεντρικής 
αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία 
και θα μεταφέρεται εκεί με έξοδα ή/και ναύλα του προσφέροντος. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση 
της βλάβης και η παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης. 
Σε κάθε περίπτωση εάν ο προσφέρων, μέσα στην συμβατική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας και 
μέσα στα αντιστοίχως οριζόμενα ως άνω χρονικά όρια, δεν δεχθεί ή δεν πραγματοποιήσει την 
αποκατάσταση της βλάβης κατά την περίοδο της τεχνικής υποστήριξης (εγγύηση καλής λειτουργίας) ή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε αντικατάσταση του εξοπλισμού που έχει παρουσιάσει μη επισκευάσιμη 
βλάβη ή δεν τηρήσει γενικά τις υποχρεώσεις των ανωτέρω εδαφίων, τότε τις ενέργειες αυτές μπορεί να τις 
κάνει ο Δήμος Παρανεστίου,  σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο 
που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος Παρανεστίου 
μπορεί να εισπράξει την εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Παρανεστίου, έχει από 
τον Νόμο αναμφισβήτητο δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση ή πλήρη αντικατάσταση του ελαττωματικού 
μηχανήματος, σύμφωνα με την εγγύηση που έχει δοθεί από την κατασκευάστρια Εταιρεία (εάν αυτή είναι 
και ο προσφέρων), είτε από τον προσφέροντα . 
Προσφορά στην οποία δηλώνονται προσφερόμενες υπηρεσίες λιγότερες των απαιτούμενων ή/και 
διάστημα αποκατάστασης βλάβης μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επομένη 
της έγγραφης ζήτησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής144  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 

 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 
29 / 01 / 2018 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  
 
 

                                                           
144 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ 1/2018 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  
Η μελέτη 1/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου  αναρτάται ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της παρούσας προκήρυξης στον διαγωνισμό. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΤΕΥΔ  
Η τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. ψηφιακά υπογεγραμμένη αναρτάται ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της παρούσας προκήρυξης στον διαγωνισμό και διατίθεται επίσης αναρτημένη και σε 
επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντησή τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
Τα Φύλλα Συμμόρφωσης  αναρτώνται ως αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας προκήρυξης στον 
διαγωνισμό. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υποδείγματα  Οικονομικών Προσφορών  
Τα υποδείγματα οικονομικών προσφορών αναρτώνται ως αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας 
προκήρυξης στον διαγωνισμό. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, 

υποκατάστημα) : Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (πλήρη στοιχεία αναθέτουσας Αρχής): 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ................. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως 

αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………….     ………………………………και

 ολογρ

άφως 

…………………………….…………………………. , υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε 

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)........... β) .......... κλπ, ατομικά και για 
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κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον 

διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ........................., για  την  ανάδειξη αναδόχου για 
την πράξη : ¨Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας 
ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον
 οικισμό  ΔΕΗ Μεσοχωρίου»¨ , σύμφωνα με την υπ' αρ  …………… 
 Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγυητική αφορά στον εξοπλισμό 

της:  

ΟΜΑΔΑΣ 2: " ........................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 3: " ........................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 4: " ........................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 5: " ........................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 6: " ........................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 7: " ........................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 8: " ........................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 9: " ........................................... ", 

 

 

(παραμένει Η ΟΜΑΔΑ για το οποίο υποβάλλεται η 
προσφορά). 

 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο 

ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως 

από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 

και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 

– 855, 862 – 864 και 866 – 8669 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας 

που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4 Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα 

μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της 

που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 
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παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας 

και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του 

ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5 Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 

ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) .................. ούτε θα ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε τυχόν 

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ..../ ....... / .......οπότε 

και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι 

απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, 

θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (πλήρη στοιχεία αναθέτουσας Αρχής): 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ................. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ................. ΕΥΡΩ 
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1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά,  

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως 

αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ .................................................. και ολογράφως 

.................., υπέρ της εταιρείας..................... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των 

εταιρειών α)....................β) ........... κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ........... σύμβασης που 

αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της .................... με αντικείμενο την πράξη : 

¨Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών 

ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»¨, που 

αφορά προμήθεια συνολικής αξίας ……………………….. , σύμφωνα με την υπ' αρ…………………………….   

Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγυητική αφορά στον εξοπλισμό του: 

ΟΜΑΔΑΣ 2: " ............................................", 

ΟΜΑΔΑΣ 3: " ...........................................", 

ΟΜΑΔΑΣ 4: "........................................ ", 

ΟΜΑΔΑΣ 5: "........................................ ", 

ΟΜΑΔΑΣ 6: "......................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 7: "......................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 8: "......................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 9: "......................................... ", 

 

 
(παραμένει Η ΟΜΑΔΑ για το οποίο υποβάλλεται η 

προσφορά). 

 

 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την  ένσταση του ευεργετήματος της    

διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 

και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 

862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν 
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από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) ......................δεν εκπλήρωσε την 

υποχρέωσή της 

που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα 

επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, 

ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 

ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 

ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)  ........................... ούτε θα ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε 

τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα  την μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις 

... / ....... / ...... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη 

δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 

υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ..................ΓΙΑ ΠΟΣΟ............. ΕΥΡΩ. 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της 

(εταιρείας)................................. ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών 

α).........., β)...........κλπ , ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ 

........... και ολογράφως..................... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή 

λειτουργία των ειδών της από 

............ Σύμβασης μετά την Οριστική παραλαβή της προμήθειας και για χρόνο ίσο 

με ....... , μεταξύ της .......................... και της ..............., που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας 

σας της με αντικείμενο την πράξη : Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού» του 

Έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ  Μεσοχωρίου»¨, σύμφωνα με την 

υπ' αρ…………………….. Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγυητική αφορά στον εξοπλισμό του:  

ΟΜΑΔΑΣ 2: " ............................................", 

ΟΜΑΔΑΣ 3: " ...........................................", 

ΟΜΑΔΑΣ 4: "........................................ ", 

ΟΜΑΔΑΣ 5: "........................................ ", 

ΟΜΑΔΑΣ 6: "......................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 7: "......................................... ", 
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ΟΜΑΔΑΣ 8: "......................................... ", 

ΟΜΑΔΑΣ 9: " ........................................... ", 

(παραμένει Η ΟΜΑΔΑ για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά). 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-

869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά    μας που τυχόν απορρέουν 

από τα άρθρα αυτά. 

3.Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς 

καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη 

της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

4.Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση 

της .........................ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 

αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη 

θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι και την .../.../ , οπότε και θα 

επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας 

απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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      Χρηματοδότηση : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΠΑ 

Από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και 
ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» 

     Κωδ ΣΑ: ΕΠ0311, Φορέας ΣΑ 40109081   

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2016ΕΠ03110028. 

                           Κωδικός MIS 5001155. 
                     

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης  
 

 

  
 

               ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  
                                                «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 
 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                  ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»               
 
 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :  

      

 

Καθαρή αξία: …………………….. €   
Φ.Π.Α. 24% : ……….. € 
ΣΥΝΟΛΟ : ……………….€ 

Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την …… του μηνός ………. 
έτους 2017 Οι υπογεγραμμένοι: 

Α) Η Δήμαρχος Παρανεστίου κα. Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου  
Β) ο/η ………………..με Α.Δ.Τ ………………και Α.Φ.Μ……………. -Δ.Ο.Υ……………….. ,ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας ……… που εδρεύει στην……………… , στην οδό………………. με ΑΦΜ…………………….. -
Δ.Ο.Υ……………………….. , που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», 

συμφωνούμε τα επόμενα, λαμβάνοντας υπόψη :  

 Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  

υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
 Την εγκεκριμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό του Δήμου Παρανεστίου με Κ.Α ……….., 

 οι οποίες δεσμεύτηκαν με την αριθ. χχ/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ………..-…..) (με 
αριθ. …,..,..,..,/2018 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης)  

 Την υπ’ αριθ …/2018 σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ …… ). 
 Την υπ’ αριθ. 1/2018 (ΑΔΑΜ: ………) σχετική μελέτη. 
 Την υπ’ αριθ.   / 2018 (ΑΔΑ: ……..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου 

με την οποία κατακυρώνεται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

 Την οικονομική προσφορά του προμηθευτή.  
 
Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι: 
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ΑΡΘΡΟ 1° 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Η παρούσα αφορά στην Προμήθεια με τίτλο Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού –ομάδες 2,3,4,5,6,7,8,9»  
του Έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ  Μεσοχωρίου» 

ΑΡΘΡΟ 2° 

Συνολική δαπάνη 

Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα και με την προσφορά του προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ …… ανέρχεται στο ύψος των : …………………….ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%.   

Αναλυτικότερα: 
ΟΜΑΔΑ …............. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 
Είδος 
μονάδ. Ποσότ. 

Τιμή 
μονάδος Αξία 

1 
     

2 

     

…. 

     
 
Η Δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. ………………………… του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 
του Δήμου Παρανεστίου  

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι συνολικές προκηρυχθείσες  ποσότητες κάθε ομάδας.  
 

ΑΡΘΡΟ 3° 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, στον οικισμό ΔΕΗ, στο Μεσοχώρι 
Παρανεστίου, στον Νομό Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 3: Θα τοποθετηθούν -  εγκατασταθούν και θα συνδεθούν με το ηλεκτρικό ρεύμα με 
όλα τα υλικά καλώδια ασφάλειες μεταλλικές γωνίες κλπ καθώς και μικροϋλικά που απαιτούνται σε σημεία 
που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.   
Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 4: Θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η 
υπηρεσία του Δήμου.  
Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 5: Θα τοποθετηθούν -  εγκατασταθούν και θα συνδεθούν με το ηλεκτρικό ρεύμα  με 
τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης και με την τηλεοπτική κεραία όπου χρειάζεται, με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά που απαιτούνται σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου. 
Το είδος της ΟΜΑΔΑΣ  6: Θα συναρμολογηθεί και θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία 
του Δήμου.  
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Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ  9: Θα συναρμολογηθούν θα συνδεθούν με το ηλεκτρικό ρεύμα και με τα δίκτυα 
ύδρευσης – αποχέτευσης με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται σε σημεία που θα υποδείξει η 
υπηρεσία του Δήμου.  
Τα είδη των υπόλοιπων ΟΜΑΔΩΝ 2,7 και 8 θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του 
Δήμου (Αφού πρώτα γίνουν σε όσα χρειάζεται οι απαραίτητες συναρμολογήσεις - συνδέσεις)   
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή ώστε τα υπό 
προμήθεια είδη να παραδοθούν ελεύθερα από οποιουσδήποτε φόρους και δασμούς στον ως άνω χώρο. 
Η παράδοση θα συνοδεύει υποχρεωτικά το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο.  
Η παραλαβή όλης της ποσότητας της προμήθειας θα γίνει από την  αρμόδια Επιτροπή. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Παραλαβή υλικών 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16145  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου και τους όρους της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 
208 του Ν.4412/16. 

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

                                                           
145 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών. 

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. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.146 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις (άρθρο 206 του Ν.4412/2016): 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 
από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 
στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 207. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
Η παράδοση θα γίνεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και 
των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί 
ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.  Ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 
αναφέρεται στην παρούσα καθώς επίσης και στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων. Η παράδοση των υλικών 
θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα.  
Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο που 
προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ανάδοχος οφείλει 
απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζόμενων ειδών όπως κατηγορία, προέλευση και 
κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τους οποίους η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει με βάση την 
παραγγελία και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προμηθευτή. Στη συνέχεια θα 
προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση (συναρμολόγηση, τοποθέτηση, εγκατάσταση, σύνδεση  και 
λειτουργία των ειδών)  και θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του προσκομιζόμενου 
είδους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο   

                                                           
146 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 



 
Σελίδα 59 

Εγγυήσεις  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη ο προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της 
παρούσας σύμβασης, προσκόμισε εγγυητική επιστολή ποσού …………ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της ΟΜΑΔΑΣ …… μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%.  

Ο ανάδοχος προσκόμισε την αριθ. ……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 
………………………….. € από…………………….…………………. η οποία λήγει την …………..  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού 
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

Στη παρούσα σύμβαση ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους όρους 
και τις σχετικές προδιαγραφές, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι 
αυτοί, κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος.  

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι προμηθευτή του 
ακατάλληλου προϊόντος και αποστολής στο δήμο του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια, κηρύσσεται 
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Ο Προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η προσφερόμενη προμήθεια θα 
είναι σύμφωνα με τη μελέτη.   

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις 

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων] 

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται στο 100% των προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά την  παράδοση και 
την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 
και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, 
αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το 
τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει 
πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με 
τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο για τα είδη που έχει παραλάβει η αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Το εκάστοτε 
εκδιδόμενο τιμολόγιο θα εξοφλείται πλήρως (100%) μετά από την οριστική παραλαβή του συνόλου  των 
ειδών (άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016).  
  
Η καταβολή της αμοιβής του προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016), συνεκτιμημένου και του χρόνου που απαιτείται 
για την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου Παρανεστίου 
το αργότερο μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επομένου από την παράδοση μήνα. Η υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου . 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του 
άρθρου 375 του Ν. 4412/16). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4,00%) επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 
64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14). 
ε) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Προβλεπόμενες ρήτρες - Έκπτωτος 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος147  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν φορτώσει, τοποθετήσει – εγκαταστήσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας . 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό φορτωθεί – τοποθετηθεί – εγκατασταθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο148 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

                                                           
147 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
148 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

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

 
ΑΡΘΡΟ 8 ο 

Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ, ορίζεται σε  (8) μήνες (240 ημέρες). 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 149 150 

Για την τροποποίηση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. 
Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 ύστερα από  γνωμοδότηση της του 
αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση τροποποίησης 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 Φ.Π.Α.  
Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και 
ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και 
ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 
ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική 
φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.  
β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν 
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να 
γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον 
υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της 
αρχικής σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για 
την αναθέτουσα αρχή.   
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Ανωτέρα Βία  

                                                           
149 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
150 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Προμηθευτής, 
επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην 
έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα 
του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 
αιτήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο   

Καταγγελία και λύση της σύμβασης 

 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.   

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών χωρίς την μεταβολή του συνολικού οικονομικού αντικειμένου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και στο μέτρο μόνο που δεν υπάρχει υπέρβαση των ανά είδος 
ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας και κατακυρωθείσας κατ΄ είδος δαπάνης.  

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

Αντίστοιχα, ο δήμος, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλει υποχρεωτικά 
μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της 
παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (A' 115). 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

Εφαρμοστέα νομοθεσία - Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών 

 
Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016, β) οι όροι της παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 
(άρθρο 129 Ν. 4412/216).  

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια 
σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.  



 
Σελίδα 63 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ 
τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο   

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις 
του Δήμου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν 
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.   

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, 
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 
τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που 
συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 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.  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη 
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

  

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που 
υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο Δήμο 
Παρανεστίου και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                                                                    (σφραγίδα εταιρείας, μονογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 

 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  



ΥΠΟΕΡΓΟ  2: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ  2,3,4,5,6,7,8,9»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»

 Συγχρηματοδότηση : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΠΑ
                                     Από τον Άξονα Προτεραιότητας
                                     «Βελτίωση ελκυστικότητας της
                                      Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης
                                      επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. 
                                      «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»                  

Αρ. Μελ 1/2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 

 
 
 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 
2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 242.237,72  € ΜΕ ΦΠΑ 24% 

Συγχρηματοδότηση : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΠΑ 

Από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου 
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 
ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 
195.353,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ 24% (242.237,72  ευρώ με ΦΠΑ 24%), 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τον ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

    Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 195.353,00ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, 
δηλαδή συνολικά στο ποσό των 242.237,72   ευρώ με ΦΠΑ , η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από 
τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης 
επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»  Κωδ. ΣΑ ΕΠ0311 κωδ 
πράξης ΣΑ 2016ΕΠ03110028.  Η πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  ΕΤΠΑ (ΟΠΣ 500155)                                      

    Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (για κάθε ομάδα). Άρθρο 86 ν.4412/2016. Στην 
παραπάνω προμήθεια, περιλαμβάνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός 24 υφιστάμενων οικίσκων ( 7 κτίρια 
τύπου Α εμβαδού 120,67 m2 και 17 κτίρια τύπου Β εμβαδού 93,38), του πρώην οικισμού της ΔΕΗ στο 
Μεσοχώρι του Δ.Παρανεστίου, με σκοπό την πλήρη λειτουργία των οικίσκων, όσο αφορά την διαμονή 
ειδικών ομάδων (μαθητές). 

   Στην παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνονται 

• Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
• Προμήθεια για τον πλήρη εξοπλισμό της κουζίνας και τον πλήρη εξοπλισμό των δωματίων 

όπως αναλυτικά φαίνονται στο Τιμολόγιο και στον Προϋπολογισμό, της μελέτης.  

 



 

 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
            

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΤΡΩΜΑTA 
Α/ΤΙΜ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
CPV ΤΕΜ. ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

2.1 ΣΤΡΩΜΑ 37414100-
4 

112 150,00 16.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 16.800,00 
            

ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

Α/ΤΙΜ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

CPV ΤΕΜ. ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

3.1 Κλιματιστική μονάδα 24.000 
θερμίδων 

42512200-
0 

24 1.200,00 28.800,00 

3.2 Κλιματιστική μονάδα 9.000 
θερμίδων 

42512200-
0 

57 600,00 34.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 63.000,00 
  

     ΟΜΑΔΑ 4 :ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
Α/ΤΙΜ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
CPV ΤΕΜ. ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

4.1 Hλεκτρονικός Υπολογιστής  
DESK TOP 

31710000-
6 

2 1.100,00 2.200,00 

4.2  Φορητός ηλεκτρονικός 
υπολογιστής (laptop) 

31710000-
6 

1 1.000,00 1.000,00 

4.3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
(ΦΑΞ,ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ,ΣΑΡΩΤΗΣ) 

42991200-
1 

1 450,00 450,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 3.650,00 
            

ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Α/ΤΙΜ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
CPV ΤΕΜ. ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

5.1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   32΄ ΙΝΤΣΩΝ 
LED  FULL HD 

32300000-
6 

24 220,00 5.280,00 

5.2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 39713200-
5 

1 1.000,00 1.000,00 

5.3 ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ 39713510-
1 

1 2.000,00 2.000,00 

5.4 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 42716200-
0 

1 1.000,00 1.000,00 

5.5 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 39711310-
5 

24 70,00 1.680,00 

5.6 Αδιάβροχο Θερμαντικό 
υπερύθρων 2KW 

38436310-
6 

31 250,00 7.750,00 

5.7 ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 32324400-
4 

24 150,00 3.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 22.310,00 



            
ΟΜΑΔΑ 6:ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Α/ΤΙΜ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

CPV ΤΕΜ. ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

6.1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 30121200-
5 

1 2.500,00 2.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 2.500,00 
            

ΟΜΑΔΑ 7 :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Α/ΤΙΜ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

CPV ΤΕΜ. ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

7.1 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ 39221123-
5 

320 3,00 960,00 

7.2 ΠΙΑΤΟ  (ΡΗΧΟ) 39221220-
5 

320 7,00 2.240,00 

7.3 ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΒΑΘΥ) 39221220-
5 

320 8,00 2.560,00 

7.4 ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ 39221121-
1 

200 4,50 900,00 

7.5 ΜΠΡΙΚΙ 39722200-
1 

24 15,00 360,00 

7.6 ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 39722200-
1 

24 7,00 168,00 

7.7 ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 39223200-
3 

200 12,00 2.400,00 

7.8 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 

39721100-
3 

24 70,00 1.680,00 

7.9 ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 39721100-
3 

24 60,00 1.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 12.708,00 
            

ΟΜΑΔΑ 8 :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
Α/ΤΙΜ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
CPV ΤΕΜ. ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

8.1 ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 39512200-
6 

112 30,00 3.360,00 

8.2 ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 39532000-
0 

31 20,00 620,00 

8.3 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  
(2 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ+ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ) 

39512100-
5                 

152 45,00 6.840,00 

8.4 ΜΑΞΙΛΑΡΙ 39516120-
9 

112 25,00 2.800,00 

8.5 ΠΑΠΛΩΜΑ 39511100-
8 

112 60,00 6.720,00 

8.6 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 39513100-
2 

24 15,00 360,00 

8.7 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 39511100-
8 

112 40,00 4.480,00 

8.8 ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

39514000-
8 

150 30,00 4.500,00 

8.9 ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ 39532000-
0 

24 30,00 720,00 

8.10 ΚΟΥΡΤΙΝΑ Πακέτο (Ρομάν) 
(0,85Χ1,25) 

39515100-
6 

26 250,00 6.500,00 

8.11 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (2,50Χ1,40) 39515100-
6 

24 43,00 1.032,00 



8.12 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ1,70) 39515100-
6 

48 51,00 2.448,00 

8.13 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ2,35)  39515100-
6 

55 51,00 2.805,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 43.185,00 
      

ΟΜΑΔΑ 9 :ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 
Α/ΤΙΜ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
CPV ΤΕΜ. ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

9.1 Ντουλάπι κουζίνας 39141000-
2 

24 1.300,00 31.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 31.200,00 
      
 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 195.353,00 

 
  

Φ.Π.Α. 24% 46.884,72 
   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
242.237,72 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

                     

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΤΡΩΜΑTA 

 

(Α.Τ 2.1) : ΣΤΡΩΜΑ  CPV 37414100-4 

2.1 Ανατομικό στρώμα με  ανεξάρτητα ελατήρια τύπου Pocket Springs, διαστάσεων [0,95ΠΛ Χ 
1,93Μ Χ 0,27Y  με ποσοστό απόκλισης (+-7%)] με αντιμικροβιακή και αντιβακτηριακή 
επεξεργασία. 

Περιφέρεια από ατσάλι (Λάμα). 

Φύλλο αφρώδες υλικού 2,5 cm (Foam). 

Βάτα λευκή από 100% βαμβάκι κατάλληλα επεξεργασμένο ώστε να παρέχει αντιμικροβιακή 
προστασία και να συμβάλει στην φυσική ελαστικότητα του σώματος.  

Το εξωτερικό κάλλυμα θα είναι βαμβακερό επιλογής της υπηρεσίας καπιτωναρισμένο με 
υποαλλεργική  βάτα 200gr/m2 συν μισό  εκατοστό (0,5cm) αφρώδες υλικό. Θα έχει και φερμουάρ.    

Θα είναι εφοδιασμένο επίσης με δύο χειρολαβές μεταφοράς και με τουλάχιστον 4 διόδους 
εξαερισμού για εσωτερική αναπνοή του στρώματος. 

Ο ανάδοχος οφείλει να μετρήσει τα κρεβάτια για να καθοριστούν οι ακριβείς διαστάσεις των 
στρωμάτων. Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου. 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 Ευρώ) 

 

 



      

 

ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

 

(Α.Τ 3.1): Κλιματιστική μονάδα 24.000 θερμίδων CPV  42512200-0 

 1. Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 

2. Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h πάνω από 24740 BTU/h  

3. Απόδοση ψύξης σε BTU/h πάνω από  21900 BTU/h 

4. Eνεργειακή κλάση  A++ 

5. Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής μικρότερη από 65 dB 

6. Τάση εισόδου 220-240 Volt 

7. Συχνότητα 50 Hz  

8. Χρώμα Λευκό 

9. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) πάνω από 6 

10. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) πάνω από          5 

11. Απόδοση ψύξης σε kW/h πάνω από 6.4 kW/h 

12. Απόδοση θέρμανσης σε kW/h πάνω από 6 kW/h 

13. Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής κάτω από 69 dB 

26. Ψυκτικό μέσο: R 410Α ή R32 

Τοποθέτηση,  εγκατάσταση του κλιματιστικού και σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα με όλα τα υλικά, 
καλώδια ασφάλειες μεταλλικές γωνίες, σωλήνες κλπ καθώς και μικροϋλικά που απαιτούνται σε 
σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.   

 1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδας: χίλια διακόσια  ευρώ (1.200,00 Ευρώ) 

(Α.Τ 3.2) : Κλιματιστική μονάδα 9.000 θερμίδων  CPV 42512200-0 

1. Τύπου Inverter  

2. Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h πάνω από 9550 BTU/h  

3. Απόδοση ψύξης σε BTU/h πάνω από  8860 BTU/h 

4. Ενεργειακή κλάση ψύξη A++ 

5. Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής μικρότερη από 60 dB 



6. Τάση εισόδου 220-240 Volt 

7. Συχνότητα 50 Hz  

8. Χρώμα Λευκό 

9. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) πάνω από 6 

10. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) πάνω από 5 

11. Απόδοση ψύξης σε kW/h πάνω από 2.4 kW/h 

12. Απόδοση θέρμανσης σε kW/h πάνω από 2,2 kW/h 

13. Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής κάτω από 62 dB 

26. Ψυκτικό μέσο: R 410Α ή R32 

Τοποθέτηση,  εγκατάσταση του κλιματιστικού και σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα με όλα τα υλικά, 
καλώδια ασφάλειες μεταλλικές γωνίες, σωλήνες κλπ καθώς και μικροϋλικά που απαιτούνται σε 
σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου  

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδας: εξακόσια  ευρώ (600,00 Ευρώ) 

ΟΜΑΔΑ 4 :ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

(Α.Τ 4.1) : Hλεκτρονικός Υπολογιστής  DESK TOP CPV 31710000-6 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU  CORE I5-6400 2.70GHZ ή ανώτερος   

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD  120GB SATA3 2.5'' ή ανώτερος 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD 1TB   SATA3  3.5'' ή ανώτερος 

ΜΝΗΜΗ RAM   8GB DDR4 2400MHZ ή ανώτερη 

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ τύπου VGA 2GB GDDR5 PCI-E RETAIL ή ανώτερη 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗ τύπου  H170 -PLUS RETAIL ή ανώτερη 

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ  High Definition Audio 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10/100/1000 Mbit 

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ    SATA DVD RECORDER  5.25'' 

ΚΟΥΤΙ – CASE MID TOWER ΜΑΥΡΟ   

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Τύπου  650W 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft Windows 10 64bit Ελληνική Έκδοση 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ antivirus με ισχύ για ένα χρόνο 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Ενσύρματο πληκτρολόγιο, με ελληνικούς χαρακτήρες. Με σύνδεση USB. 



ΠΟΝΤΙΚΙ  Optical Mouse. Με σύνδεση USB 

Χαρακτηριστικά οθόνης 

Μέγεθος πάνελ: 24'' ίντσες και άνω  

Τύπος: IPS ή ΤΝ ή LED. 

Χρώματα: 16.7 εκατομμύρια και άνω. 

Αναλογία: 16:9. 

Ανάλυση: 1920 x 1080. 

Ρυθμός ανανέωσης : 60 Ηz και άνω 

Πλήρως συναρμολογημένος και τοποθετημένος σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου. 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος:  χίλια εκατό  ευρώ (1100,00Ευρώ) 

 

(Α.Τ 4.2) : Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) CPV 31710000-6 

*  Οθόνη: 15.6'' HD . 

*  Επεξεργαστής: Intel Core i5-5200U (2.20 GHz έως 2.7 GHz),με 3 MB L3 cashe και ανώτερος. 

*  Μνήμη: τύπου 8192 ΜB DDR3 ή ανώτερη. 

*  Σκληρός Δίσκος: 1 ΤΒ SATA , 5400 rpm ή ανώτερος. 

*  Οπτικός Δίσκος: DVD(+-)RW. 

*  Κάρτα γραφικών:  με 2 GB αυτόνομης μνήμης. 

* Κάρτα δικτύου: Ναι 

*  Ασύρματη επικοινωνία: Wi-Fi . 

*  Θύρες επικοινωνίας: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 1 x HDMI,  1 x SD card reader, 1 x RJ45 
(10/100/1000), ή και περισσότερες. 

*  Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένα ηχεία μικρόφωνο και Webcam. 

*  Πληκτρολόγιο: Πλήρους μεγέθους, με ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο. 

• ΠΟΝΤΙΚΙ  Optical Mouse. Με σύνδεση USB 
*  Λογισμικό: Windows 10 64-bit, Ελληνικά. 

Πλήρως συναρμολογημένος και τοποθετημένος σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: χίλια  ευρώ (1.000,00Ευρώ) 



 

(Α.Τ 4.3) : ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΣΑΡΩΤΗΣ) CPV 42991200-1 

4.3 Τύπος *  Τεχνολογία Εκτύπωσης: Color laser.  

*  Διαθέσιμες λειτουργίες: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Φαξ.  

*  Ανάλυση εκτύπωσης: Έως 2400 x 600 dpi  

*  Ανάλυση Αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi  

*  Ταχύτητα Αντιγραφής [αντ./λεπτό]: Έως 18 αντ./λεπτό για Ασπρόμαυρο και 4 αντ./λεπτό για 
χρώμα (A4).  

*  Ανάλυση Σάρωσης:Οπτική: Έως 1200 x 1200 dpi, τουλάχιστον  

*  Μεγέθη εκτύπωσης : μέγιστο μέγεθος A4,   

*  Φαξ: 33.6 Kbps  

*  Τύπος Συνδέσεων: USB 2.0 Hi-Speed  Περιλαμβάνεται καλώδιο USB για την σύνδεση με τον 
υπολογιστή,   

*  Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 10.  

 

Τοποθετημένο  σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου. Επίδειξη αυτού.  

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00) Ευρώ 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

(Α.Τ 5.1) : ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   32΄ ΙΝΤΣΩΝ LED FULL HD  CPV 32300000-6 

 Τύπος:LED TV 32" 

Ευκρίνεια:Full HD 

Συχνότητα:100 Hz και ανώτερη 

Ανάλυση  1920x1080 

Ενσωματωμένα ηχεία 

Συνδεσιμότητα: 2x HDMI, 1x USB  τουλάχιστον 

Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες (για το τηλεχειριστήριο), καλώδιο τροφοδοσίας. 



Τοποθετημένες και συνδεμένες  σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου και επίδειξη 
αυτών.  

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: διακόσια είκοσι ευρώ (220,00Ευρώ) 

 

(Α.Τ 5.2) : ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CPV 39713200-5 

Πλυντήριο ρούχων  

Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος: 1400 rpm 

Χωρητικότητα πλύσης (kg): 12 kg και άνω 

Ενεργειακή κλάση:A+++ τουλάχιστον 

Φόρτωση: Εμπρόσθια  

Χρώμα : λευκό  

Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα 
τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη.   

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: Χίλια  ευρώ (1000,00Ευρώ) 

 

(Α.Τ 5.3) : ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ CPV 39713510-1 

Ταχύτητα περιστροφής κυλίνδρου 2 - 4.5 m/min  

Πεντάλ για άνετο χειρισμό 

Επιλογή θερμοκρασίας για διαφορετικές βαθμίδες θερμοκρασίας 

Επιλογή ταχύτητας κυλίνδρου 

Τοποθέτηση και εγκατάσταση καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00Ευρώ) 

 

(Α.Τ 5.4) : ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ CPV 42716200-0 

5.4 Φόρτωση: Εμπρόσθια φόρτωση 

Ενεργειακή κλάση: A++ τουλάχιστον 

Χωρητικότητα στεγνώματος (kg): 9 kg τουλάχιστον 



Σύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών : Να  Διαθέτει 

Tάση εισόδου: 220 - 240 Volt 

Συχνότητα: 50 Hz 

 Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα τα υλικά 
και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη  

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος :χίλια ευρώ (1.000,00Ευρώ) 

 

(Α.Τ 5.5) : ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ CPV 39711310-5 

5.5 Τύπος συσκευής: Πολυκαφετιέρα 

Σύστημα για ταμπλέτες/κάψουλες: Ναι 

Μέγιστη ισχύς:1300 W  ή ανώτερη 

Πίεση αντλίας: 3.3 bar ή ανώτερη 

Τεχνολογία παρασκευής αφεψημάτων: καφές, espresso, cappuccino, ζεστή σοκολάτα ή τσάι 

Τάση εισόδου: 220 - 240 V 

Συχνότητα: 50 - 60 Hz 

Επίδειξη και δοκιμαστική χρήση αυτού.   

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: εβδομήντα ευρώ (70,00Ευρώ) 

 

(Α.Τ 5.6): ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 2KW CPV 38436310-6 

Για εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους αδιάβροχο IPX-5. 

Λάμπα μακράς διαρκείας. (έως 7000 ώρες) 

Περιλαμβάνει καλωδίωση όση χρειάζεται μέχρι την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  και βάση 
στήριξης σε τοίχο 

Ισχύς 2KW τουλάχιστον 

Τοποθέτηση στον τοίχο σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα  
έτοιμο προς χρήση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση 
αυτού και επίδειξη.   

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: διακόσια πενήντα  ευρώ (250,00Ευρώ) 

http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMediaPediaDisplayArticle?storeId=19701&langId=-18&entryId=1060502


 

(Α.Τ 5.7): ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CPV 32324400-4 

Κεραία εξωτερικού χώρου και  να συνδέεται με την DIGEA, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3. 

Ενίσχυση: 18 με 35 dΒ . 

Ζώνη συχνότητας: UHF 

Περιλαμβάνει καλωδίωση όση χρειάζεται για σύνδεση με την τηλεόραση. 

Βάση στήριξης, κοντάρι, τοποθέτηση εγκατάσταση, καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που 
απαιτούνται για να είναι έτοιμη προς χρήση.  

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος:  εκατόν πενήντα  ευρώ (150,00Ευρώ) 

 

ΟΜΑΔΑ 6:ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

(Α.Τ 6.1): ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CPV 30121200-5 

6.1 Ταχύτητα εκτύπωσης 25 σελ/λεπτό (Α4) τουλάχιστον 

Διαστάσεις χαρτιού Α4 – A3  

Μνήµη 1 GΒ τουλάχιστον 

Χωρητικότητα χαρτιού 4 κασέτες 250 φύλλων (4x250) 

Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας 100 φύλλων (bypass)  

Άλλα χαρακτηριστικά 

• Αυτόµατη διπλή όψη 
• Αυτόµατος τροφοδότης 
• Προκαθορισµένες σµικρύνσεις και µεγεθύνσεις, καθώς και ευρύ φάσµα zoom 50% µέχρι  

200% µε µεταβολή 1%   
• εκτυπωτής, fax και scanner    

Τοποθέτηση και εγκατάσταση καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη.   

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: δύο χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ (2.500,00Ευρώ) 

 

 



ΟΜΑΔΑ 7 :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

(Α.Τ 7.1) : ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ CPV 39221123-5 

7.1 γυάλινο ποτήρι νερού ύψους από 11 έως 14 εκ. διαμέτρου 6,0 έως 8 εκ.  Σε σχέδια και χρώματα 
μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: τρία ευρώ 3,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 7.2) : ΠΙΑΤΟ  (ΡΗΧΟ) CPV 39221220-5 

7.2 πιάτο ρηχό 23 έως 26 εκ  πορσελάνης. Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας 
του Δήμου. 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: επτά ευρώ 7,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 7.3) : ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΒΑΘΥ) CPV 39221220-5 

7.3 πιάτο βαθύ πορσελάνης  23 έως 26 εκ. Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας 
του Δήμου 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: οκτώ ευρώ 8,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 7.4) : ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ CPV 39221121-1 

7.4 φλιτζάνι καφέ (ελληνικού καφέ) με το πιατάκι του από πορσελάνη. Σε σχέδια και χρώματα μετά 
από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 4,50Ευρώ 

 

(Α.Τ 7.5) : ΜΠΡΙΚΙ CPV 39722200-1 

(7.5): ΜΠΡΙΚΙ 

7.5 ανοξείδωτο μπρίκι ηλεκτρικής εστίας Νο4 κατασκευασμένο με κατάλληλο υλικό  σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του Νόμου  για επαφή με τα τρόφιμα. Με χερούλι  που δεν επηρεάζεται από τη 
θερμοκρασία  του σκεύους. 



1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: δεκαπέντε ευρώ 15,00 Ευρώ 

 

(Α.Τ 7.6) : ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ CPV 39722200-1 

7.6 γυάλινη  κανάτα νερού 1,2 έως 1,3 λίτρων με χερούλι 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: επτά ευρώ 7,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 7.7) : ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ  CPV 39223200-3 

7.7 σετ μαχαιροπήρουνα ανοξείδωτα  αποτελούμενο από ένα κουταλάκι του γλυκού, ένα κουτάλι της 
σούπας ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι  σε σχέδιο μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 

1 σετ 

Τιμή μονάδος: δώδεκα ευρώ 12,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 7.8) : ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ CPV 39721100-3 

7.8 κατσαρόλα 24 έως 26 εκ. με καπάκι, ανοξείδωτη κατάλληλη για όλες τις εστίες ηλεκτρικές, 
γκαζιού, κεραμικές, επαγωγικές, με χερούλια που δεν επηρεάζονται από τη θερμοκρασία  της 
κατσαρόλας 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: εβδομήντα ευρώ 70,00 Ευρώ 

 

(Α.Τ 7.9) : ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ CPV 39721100-3 

7.9 ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 24 έως 26 εκ. κατάλληλο για όλες τις εστίες ηλεκτρικές, γκαζιού, 
κεραμικές, επαγωγικές, με χερούλι  που δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία  του σκεύους. 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: εξήντα ευρώ 60,00Ευρώ 

ΟΜΑΔΑ 8 :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

(Α.Τ 8.1) :ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ CPV 39512200-6 

  8.1 παπλωματοθήκη κατασκευασμένη από μαλακό βαμβάκι - σατέν διαστάσεων [1,60ΜΧ2,00Μ 
(+-5%)]  100% βαμβακερή. Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 



1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: τριάντα ευρώ 30,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.2) : ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ CPV 39532000-0 

8.2 Διαστάσεων 0,50ΜΧ0,70Μ (+-5%),100% βαμβακερό, 660 γρ/ τ.μ Σε σχέδια και χρώματα μετά 
από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: είκοσι  ευρώ 20,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.3) : ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  (2 ΣΕΝΤΟΝΙΑ + ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ) CPV 
39512100-5       

8.3 σετ σεντόνια κατασκευασμένα από μαλακό βαμβάκι - σατέν διαστάσεων 1,60ΜΧ2,250Μ  (+-
5%) τα σεντόνια (πανωσέντονο και κατωσέντονο) 

0,50ΜΧ0,70Μ  (+-5%) οι μαξιλαροθήκες,  

Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 

1 σετ 

Τιμή μονάδος: σαράντα πέντε ευρώ 45,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.4) : ΜΑΞΙΛΑΡΙ CPV 39516120-9 

 8.4 μαξιλάρι διαστάσεων 0,50ΜΧ0,70Μ (+-10%), με γέμιση σιλικόνης 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: είκοσι πέντε ευρώ 25,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.5) : ΠΑΠΛΩΜΑ CPV 39511100-8 

8.5 πάπλωμα διαστάσεων 1,60ΜΧ2,00Μ (+-5%)με γέμιση πολυεστέρα. Σε σχέδια και χρώματα μετά 
από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: εξήντα ευρώ 60,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.6) : ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΟ CPV 39513100-2 



8.6 Διαστάσεων 1,40ΜΧ1,80Μ (+-5%), από 70% βαμβάκι -30% PET  Σε σχέδια και χρώματα μετά 
από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: δεκαπέντε ευρώ 15,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.7) : ΚΟΥΒΕΡΤΑ CPV 39511100-8 

8.7 Διαστάσεων 1,60ΜΧ2,00Μ(+-5%)  Ακρυλική. Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της 
υπηρεσίας του Δήμου. 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: σαράντα ευρώ 40,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.8) : ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ CPV 39514000-8 

8.8 Διαστάσεων ,0,70ΜΧ1,40Μ / 0.50ΜΧ1,00Μ (+-5%), 100% βαμβακερές, 500γρ/ τ.μ Σε σχέδια 
και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 

1 ΣΕΤ 

Τιμή μονάδος: τριάντα ευρώ 30,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.9) : ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ CPV 39532000-0 

8.9 Διαστάσεων 0,50ΜΧ0,70Μ (+-5%), με πλαστική βάση και ψάθα. Σε σχέδια και χρώματα μετά 
από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: τριάντα ευρώ 30,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.10) :  ΚΟΥΡΤΙΝΑ Πακέτο (Ρομάν) (0,85Χ1,25) CPV 39515100-6 

8.10 κουρτίνα πακέτο (ρομάν) από ύφασμα χοντρό ζακάρ. Πλάτος 0,85μ και ύψους 1,25μ (+-5%). Σε 
σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται το 
ράψιμο, ο μηχανισμός του πακέτου (Ρομάν), η τοποθέτηση - εγκατάσταση, καθώς και όλα τα υλικά 
και μικροϋλικά που απαιτούνται για να είναι έτοιμη προς χρήση.  

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: διακόσια πενήντα ευρώ 250,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.11) :  (8.11): ΚΟΥΡΤΙΝΑ (2,50Χ1,40) CPV 39515100-6 



8.11 κουρτίνα χοντρή ζακάρ μήκους  2,50 μέτρων (+-5%)  και ύψους 1,40 μέτρων (+-5%) . Σε 
σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται το 
ράψιμο, η τοποθέτηση - εγκατάσταση, καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για 
να είναι έτοιμη προς χρήση.  

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: σαράντα τρία ευρώ 43,00Ευρώ 

 

(Α.Τ 8.12) ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ1,70) CPV 39515100-6 

8.12 κουρτίνα χοντρή ζακάρ μήκους  3,00 μέτρων (+-5%)  και ύψους 1,70 μέτρων (+-5%) . Σε 
σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται το 
ράψιμο, η τοποθέτηση - εγκατάσταση, καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για 
να είναι έτοιμη προς χρήση.  

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: πενήντα ένα ευρώ 51,00Ευρώ 

 

 (Α.Τ 8.13) :  ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ2,35) CPV 39515100-6 

8.13 κουρτίνα χοντρή ζακάρ μήκους  3,00 μέτρων (+-5%)  και ύψους 2,35 μέτρων (+-5%) . Σε 
σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται το 
ράψιμο, η τοποθέτηση - εγκατάσταση, καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για 
να είναι έτοιμη προς χρήση.  

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: πενήντα ένα ευρώ 51,00Ευρώ 

 

ΟΜΑΔΑ 9 :ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 

(Α.Τ 9.1) : Ντουλάπι κουζίνας CPV 39141000-2 

9.1 ντουλάπι κουζίνας που θα αποτελείται από: 

Ψυγείο 210lit.  

A’ Ενεργειακής Κλάσης ή ανώτερο  

Απορροφητήρα  με φίλτρο ενεργού άνθρακα. (Δεν χρειάζεται έξοδο. ) 

Εστίες με  2 μάτια ( αυτόματα με θερμοστάτη)  μικρό και μεγάλο ταχείας πυρακτώσεως 1500watt & 
2000watt αντίστοιχα ή μεγαλύτερα . 

Φουρνάκι 28lit 



Νεροχύτης ανοξείδωτος με γούρνα και μαξιλάρι. 

Βρύση  ζεστού – κρύου.  (μεικτή ) 

Πιατοθήκες Inοx με νεροσυλλέκτη. 

Πετσετοθήκη – Κουταλοθήκη  

Kαλάθι  απορριμμάτων  

Πρίζα ηλεκτρική. 

Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπήρουνα 

Φύλλο αλουμινίου στη βάση του πάγκου για απόλυτη προστασία. 

Κλείνει με στόρι  που την κάνει αθέατη, ικανή να δέσει με οποιονδήποτε χώρο. 

Συνολική Διάσταση 190 cm Χ 204 cm Χ 65cm 

Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα 
τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού.   

1 τεμάχιο 

Τιμή μονάδος : χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00Ευρώ) 

 

ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 Αντικείμενο της προμήθειας είναι  ο  εσωτερικός εξοπλισμός των κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν 
για την δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον 
πρώην οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου.    

 Τα άρθρα που ακολουθούν ισχύουν για κάθε ΟΜΑΔΑ της πράξης. 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Τρόπος προμήθειας - Ισχύουσες Διατάξεις 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 
του ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (για το σύνολο της εκάστοτε ομάδας των υπό προμήθεια 
προϊόντων.). Άρθρο 86 ν.4412/2016. Κάθε προσφορά είναι απαραίτητο να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη 
κάθε ομάδας. 

Άρθρο 2ο     

Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 
Στα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω:  

α) το συμφωνητικό   

β) η Διακήρυξη του διαγωνισμού  



         γ) η οικονομική προσφορά  

δ) το τιμολόγιο   

ε) η Ειδική & Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

γ) οι Τεχνικές Προδιαγραφές και 

δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός   

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν με βάση τις κείμενες 

διατάξεις, πλην του ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος της ΟΜΑΔΑΣ είναι υποχρεωμένος να υποβάλει 
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της  διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf ,σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

      Σύμβαση 
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) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

Μετά την έλευση 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. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με 
το άρθρο 105 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 



οικονομικής άποψης προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 
παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.   

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει το Δήμο 
Παρανεστίου  θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των 
χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι 
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.   

Ο Δήμος Παρανεστίου διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 
οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.   

ΑΡΘΡΟ 6ο   

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, ξεχωριστά για κάθε 
ΟΜΑΔΑ της πράξης που κατακυρώθηκε σε αυτόν, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας εκάστης κατακυρωθείσας σε αυτόν ΟΜΑΔΑΣ της πράξης, χωρίς τον ΦΠΑ. 
Αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

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

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 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. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων 
σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.   

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, τοποθετήσει – εγκαταστήσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στους όρους της παρούσας διακήρυξης.  



Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας . 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό φορτωθεί – τοποθετηθεί – εγκατασταθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

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

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

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

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Υλικά κατά την παραλαβή 
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας υλικά, θα είναι τελείως καινούργια και 
αμεταχείριστα, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά και θα πληρούν τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας. 
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 
Ακόμα, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη 
ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς 
επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση 



τους από τους εργαζομένους. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Τεχνική υποστήριξη 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για δύο χρόνια (περίοδος 
εγγύησης καλής λειτουργίας), χωρίς περιορισμό ωρών λειτουργίας και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Α.Α.  
Για το προτεινόμενο διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζει στην τεχνική προσφορά του, ο 
προσφέρων εγγυάται τα ακόλουθα (απαιτήσεις της Α.Α.), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμιά 
αποζημίωση ή αμοιβή ή επιβάρυνση εκ μέρους της Α.Α. : 
α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών όλων των  ΟΜΑΔΩΝ που δίνει προσφορά,  σε όλο το ως 
άνω προτεινόμενο χρονικό διάστημα και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα 
μέρη / εξαρτήματα του προσφερόμενου εξοπλισμού. 
β.- Ότι κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, και με δικές του 
δαπάνες, την τεχνική υποστήριξη κατά την λειτουργία του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των απαραίτητων 
ρυθμίσεων και επισκευών κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει 
βλάβη καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις 
περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 
Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό είναι δυνατόν - είτε στο κεντρικό συνεργείο στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε 
εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία με έξοδα ή/και ναύλα της προμηθεύτριας εταιρίας. Σε κάθε 
περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του είδους σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης. 
γ.- Ότι κατά την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Δήμος Παρανεστίου δεν 
θα ευθύνεται για καμιά βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε είδος η οποία θα προέρχεται από την 
συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, και 
λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός μόνον της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα 
βαρύνει την Α.Α. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί κάθε συγκεκριμένο είδος και η θέση ή ο τρόπος 
εγκατάστασης και λειτουργίας του. 
Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δίδει εργοστασιακή εγγύηση για όλα τα υπό προμήθεια είδη και για χρονικό 
διάστημα σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του, με έναρξη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
του εξοπλισμού. 
Κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, σύμφωνα με την 
εγγύηση (guarantee) του κατασκευαστή (εργοστασιακή εγγύηση), και με δικές του δαπάνες, την άμεση 
αντικατάσταση κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει μη 
επισκευάσιμη βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής. Οι 
υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 
Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις μερών ή/και ανταλλακτικών θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό είναι 
δυνατόν - είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή της κεντρικής αντιπροσωπείας 
ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία και θα μεταφέρεται 
εκεί με έξοδα ή/και ναύλα του προσφέροντος. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η 
παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες 
ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Επίδειξη - Εκπαίδευση 
Ο ανάδοχος θ' αναλάβει την υποχρέωση.(Μόνο για τις ομάδες 3, 4, 5, 6 και 9) για την επίδειξη σε λειτουργία 
και την εκπαίδευση του απαιτούμενου προσωπικού που θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ, (δύο άτομα 
τουλάχιστον), σ' όλες τις λειτουργίες χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) 
των προσφερόμενων ειδών μέχρι την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας. 

 



 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) και λοιπές βεβαιώσεις 
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συμπεριλάβει πλήρη τεχνική περιγραφή, 
εγχειρίδια και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς του, στην Ελληνική 
γλώσσα. Τα εργοστασιακά εγχειρίδια μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αυτών που 
απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα. 
Τα κατατιθέμεθα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά πρωτότυπα (όχι 
φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος 
κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές 
και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Διευκρινίσεις 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά (στο φάκελο τεχνικής προσφοράς) τη συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερομένων ειδών της ΟΜΑΔΑΣ σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης (με την συμπλήρωση των Φύλλων Συμμόρφωσης). 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
προσφορών 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε 
άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ΔΗΜΟΥ από τους δασμούς κλπ με την παρακολούθηση 
και την βοήθεια του ΔΗΜΟΥ. 
Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος (έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται) νοείται 
ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού. 

 

Παρανέστι 29-01-2018 
           Ο Συντάξας             Θεωρήθηκε                                          

Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΠ 
            
       Χασάπης Χρήστος                       Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος 
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ                 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 6237 ] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Παρανέστι Δράμας / Παρανέστι / 66035 ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Χρήστος Χασάπης  ] 
- Τηλέφωνο: [ 25243 50161 & 25243 50139 ] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [hassapisc@gmail.com ]  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ www.paranesti.gr ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [ Προμήθεια με τίτλο Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού –ομάδες 2,3,4,5,6,7,8,9»  
του Έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ  Μεσοχωρίου» 
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΤΡΩΜΑTA 37414100-4/  

ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 42512200-0 / 

ΟΜΑΔΑ4 :ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 31710000-6 42991200-
1 / 

ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 32300000-6    39713200-5   39713510-1  
42716200-0  39711310-5 38436310-6  32324400-4/ 

ΟΜΑΔΑ 6:ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 30121200-5/ 

ΟΜΑΔΑ 7 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 39221123-5 39221220-5 39221220-5 
39221121-1 39722200-1 39722200-1 39223200-3 39721100-3 39721100-3 ΟΜΑΔΑ 8 
:  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  39512200-6 39515100-6 39512100-5     39516120-9      
39511100-8      39513100-2 39511100-8 39514000-8 39532000-0 39532000-0/ 

ΟΜΑΔΑ 9 :ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 39141000-2 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003258999 2018-06-14] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ 8 ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

http://www.paranesti.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
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συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 
Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 



 

10 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 
: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
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πληροφορίες:  
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά33, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι34 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]35 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται36, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν37. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 (Φ2)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 2 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

    

Α/TIM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ 

2.1 2.1 ΣΤΡΩΜΑ  
2.1 Ανατομικό στρώμα με  ανεξάρτητα ελατήρια 
τύπου Pocket Springs, διαστάσεων [0,95ΠΛ Χ 
1,93Μ Χ 0,27Y  με ποσοστό απόκλισης (+-7%)] με 
αντιμικροβιακή και αντιβακτηριακή επεξεργασία. 
Περιφέρεια από ατσάλι (Λάμα) 
Φύλλο αφρώδες υλικού 2,5 cm (Foam) 
Βάτα λευκή από 100% βαμβάκι κατάλληλα 
επεξεργασμένο ώστε να παρέχει αντιμικροβιακή 
προστασία και να συμβάλει στην φυσική 
ελαστικότητα του σώματος.  
Το εξωτερικό κάλλυμα θα είναι βαμβακερό επιλογής 
της υπηρεσίας καπιτωναρισμένο με υποαλλεργικη  
βάτα 200gr/m2 συν μισό  εκατοστό (0,5cm) 
αφρώδες υλικό. Θα έχει και φερμουάρ.    
Θα είναι εφοδιασμένο επίσης με δύο χειρολαβές  
μεταφοράς και με τουλάχιστον 4 διόδους 
εξαερισμού για εσωτερική αναπνοή του στρώματος. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να μετρήσει τα κρεβάτια για να 
καθοριστούν οι ακριβείς διαστάσεις των 
στρωμάτων. Τοποθέτηση στα σημεία που θα 
υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου. 

 

ΝΑΙ 

   

 

 
Ο Προσφέρων 
 
 
(σφραγίδα υπογραφή) 



 (Φ3)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 3          
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

    

Α/TIM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ 

3.1 3.1 Κλιματιστική μονάδα 24.000 θερμίδων  
1. Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 
2. Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h πάνω από 24740 
BTU/h  
3. Απόδοση ψύξης σε BTU/h πάνω από  21900 
BTU/h 
4. Eνεργειακή κλάση  A++ 
5. Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής 
μικρότερη από 65 dB 
6. Τάση εισόδου 220-240 Volt 
7. Συχνότητα 50 Hz  
8. Χρώμα Λευκό 
9. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, 
Εποχικός βαθμός (SEER) πάνω από 6 
10. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, 
Εποχικός βαθμός (SCOP) πάνω από 5 
11. Απόδοση ψύξης σε kW/h πάνω από 6.4 kW/h 
12. Απόδοση θέρμανσης σε kW/h πάνω από 6 
kW/h 
13. Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής κάτω 
από 69 dB 
26. Ψυκτικό μέσο: R 410Α ή R32 
Τοποθέτηση,  εγκατάσταση του κλιματιστικού και 
σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα με όλα τα υλικά, 
καλώδια ασφάλειες μεταλλικές γωνίες, σωλήνες 
κλπ καθώς και μικροϋλικά που απαιτούνται σε 
σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.   

 

ΝΑΙ 

   

      

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 

 



 
 
 
Ο Προσφέρων 
 
 
(σφραγίδα υπογραφή) 

 

3.2 3.2 Κλιματιστική μονάδα 9.000 θερμίδων 
1. Τύπου Inverter  
2. Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h πάνω από 9550 
BTU/h  
3. Απόδοση ψύξης σε BTU/h πάνω από  8860 
BTU/h 
4. Ενεργειακή κλάση ψύξη A++ 
5. Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής 
μικρότερη από 60 dB 
6. Τάση εισόδου 220-240 Volt 
7. Συχνότητα 50 Hz  
8. Χρώμα Λευκό 
9. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, 
Εποχικός βαθμός (SEER) πάνω από 6 
10. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, 
Εποχικός βαθμός (SCOP) πάνω από 5 
11. Απόδοση ψύξης σε kW/h πάνω από 2.4 kW/h 
12. Απόδοση θέρμανσης σε kW/h πάνω από 2,2 
kW/h 
13. Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής κάτω 
από 62 dB 
26. Ψυκτικό μέσο: R 410Α ή R32 
Τοποθέτηση,  εγκατάσταση του κλιματιστικού και 
σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα με όλα τα υλικά, 
καλώδια ασφάλειες μεταλλικές γωνίες, σωλήνες 
κλπ καθώς και μικροϋλικά που απαιτούνται σε 
σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.   

 

ΝΑΙ 

   



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 

 

(Φ4)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 4 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

    

Α/TIM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ 

4.1 (4.1): Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  DESK 
TOP 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU  CORE I5-6400 
2.70GHZ ή ανώτερος   
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD  120GB SATA3 
2.5'' ή ανώτερος 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD 1TB   SATA3  3.5'' 
ή ανώτερος 
ΜΝΗΜΗ RAM   8GB DDR4 2400MHZ ή 
ανώτερη 
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ τύπου VGA 2GB 
GDDR5 PCI-E RETAIL ή ανώτερη 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗ τύπου  H170 -
PLUS RETAIL ή ανώτερη 
ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ  High Definition Audio 
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10/100/1000 Mbit 
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ    SATA DVD RECORDER  
5.25'' 
ΚΟΥΤΙ – CASE MID TOWER ΜΑΥΡΟ   
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Τύπου  650W 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft 
Windows 10 64bit Ελληνική Έκδοση 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ antivirus με ισχύ για ένα χρόνο 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Ενσύρματο πληκτρολόγιο, 
με ελληνικούς χαρακτήρες. Με σύνδεση USB. 
ΠΟΝΤΙΚΙ  Optical Mouse. Με σύνδεση USB 
Χαρακτηριστικά οθόνης 
Μέγεθος πάνελ: 24'' ίντσες και άνω  
Τύπος: IPS ή ΤΝ ή LED. 
Χρώματα: 16.7 εκατομμύρια και άνω. 
Αναλογία: 16:9. 
Ανάλυση: 1920 x 1080. 
Ρυθμός ανανέωσης : 60 Ηz και άνω 
 
Πλήρως συναρμολογημένος και 
τοποθετημένος σε σημεία που θα υποδείξει η 
υπηρεσία του Δήμου. 
 

ΝΑΙ 

   



4.2 (4.2): Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής 
(laptop) 
4.2 *  Οθόνη: 15.6'' HD . 
*  Επεξεργαστής: Intel Core i5-5200U (2.20 
GHz έως 2.7 GHz),με 3 MB L3 cashe και 
ανώτερος. 
*  Μνήμη: τύπου 8192 ΜB DDR3 ή ανώτερη. 
*  Σκληρός Δίσκος: 1 ΤΒ SATA , 5400 rpm ή 
ανώτερος. 
*  Οπτικός Δίσκος: DVD(+-)RW. 
*  Κάρτα γραφικών:  με 2 GB αυτόνομης 
μνήμης. 
* Κάρτα δικτύου: Ναι 
*  Ασύρματη επικοινωνία: Wi-Fi . 
*  Θύρες επικοινωνίας: 1 x USB 3.0, 1 x 
USB 2.0 1 x HDMI,  1 x SD card reader, 1 x 
RJ45 (10/100/1000), ή και περισσότερες. 
*  Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 
Ενσωματωμένα ηχεία μικρόφωνο και 
Webcam. 
*  Πληκτρολόγιο: Πλήρους μεγέθους, με 
ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο. 
• ΠΟΝΤΙΚΙ  Optical Mouse. Με σύνδεση 

USB 
*  Λογισμικό: Windows 10 64-bit, Ελληνικά. 
Πλήρως συναρμολογημένος και 
τοποθετημένος σε σημείο που θα υποδείξει η 
υπηρεσία του Δήμου 
 

ΝΑΙ 

   



4.3 4.3 Τύπος *  Τεχνολογία Εκτύπωσης: Color 
laser.  
*  Διαθέσιμες λειτουργίες: Εκτύπωση, 
Αντιγραφή, Σάρωση, Φαξ.  
*  Ανάλυση εκτύπωσης: Έως 2400 x 600 
dpi  
*  Ανάλυση Αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi  
*  Ταχύτητα Αντιγραφής [αντ./λεπτό]: Έως 
18 αντ./λεπτό για Ασπρόμαυρο και 4 
αντ./λεπτό για χρώμα (A4).  
*  Ανάλυση Σάρωσης:Οπτική: Έως 1200 x 
1200 dpi, τουλάχιστον  
*  Μεγέθη εκτύπωσης : μέγιστο μέγεθος A4,   
*  Φαξ: 33.6 Kbps  
*  Τύπος Συνδέσεων: USB 2.0 Hi-Speed  
Περιλαμβάνεται καλώδιο USB για την 
σύνδεση με τον υπολογιστή,   
*  Συμβατά λειτουργικά συστήματα: 
Windows 10.  
 
Τοποθετημένο  σε σημείο που θα υποδείξει η 
υπηρεσία του Δήμου. Επίδειξη αυτού.  
 
 

ΝΑΙ 

   

 

 
Ο Προσφέρων 
 
 
(σφραγίδα υπογραφή) 

 



 

 

 

(Φ5)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 5 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

    

Α/TIM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ 

5.1 5.1: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   32΄ ΙΝΤΣΩΝ LED FULL HD 
Τύπος:LED TV 32" 
Ευκρίνεια:Full HD 
Συχνότητα:100 Hz και ανώτερη 
Ανάλυση  1920x1080 
Ενσωματωμένα ηχεία 
Συνδεσιμότητα: 2x HDMI, 1x USB  τουλάχιστον 
Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες (για το 
τηλεχειριστήριο), καλώδιο τροφοδοσίας. 
Τοποθετημένες και συνδεμένες  σε σημεία που θα 
υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου και επίδειξη 
αυτών.  
 

ΝΑΙ 

   

5.2 5.2: Πλυντήριο ρούχων  
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος: 1400 rpm 
Χωρητικότητα πλύσης (kg): 12 kg και άνω 
Ενεργειακή κλάση:A+++ τουλάχιστον 
Φόρτωση: Εμπρόσθια  
Χρώμα : λευκό  
 
Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές 
ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και 
δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη.   
 

ΝΑΙ 

   

5.3 (5.3): ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ 
Ταχύτητα περιστροφής κυλίνδρου 2 - 4.5 
m/min  

Πεντάλ για άνετο χειρισμό 
Επιλογή θερμοκρασίας για διαφορετικές βαθμίδες 
θερμοκρασίας 
Επιλογή ταχύτητας κυλίνδρου 
Τοποθέτηση και εγκατάσταση καθώς και 
δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη 
 ΝΑΙ 

   

5.4 (5.4): ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 
5.4 Φόρτωση: Εμπρόσθια φόρτωση 
Ενεργειακή κλάση: A++ τουλάχιστον 
Χωρητικότητα στεγνώματος (kg): 9 kg τουλάχιστον 
Σύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών : Να  Διαθέτει 
Tάση εισόδου: 220 - 240 Volt 
Συχνότητα: 50 Hz 
 
 Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές 
αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική 
χρήση αυτού και επίδειξη.   
 

ΝΑΙ 

   

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 

 

http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMediaPediaDisplayArticle?storeId=19701&langId=-18&entryId=1060502


 

 

 
Ο Προσφέρων 
 
 
(σφραγίδα υπογραφή) 

 

5.5 (5.5): ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 
5.5 Τύπος συσκευής: Πολυκαφετιέρα 
Σύστημα για ταμπλέτες/κάψουλες: Ναι 
Μέγιστη ισχύς:1300 W  ή ανώτερη 
Πίεση αντλίας: 3.3 bar ή ανώτερη 
Τεχνολογία παρασκευής αφεψημάτων: καφές, 
espresso, cappuccino, ζεστή σοκολάτα ή τσάι 
Τάση εισόδου: 220 - 240 V 
Συχνότητα: 50 - 60 Hz 
Επίδειξη και δοκιμαστική χρήση αυτού.   
 

ΝΑΙ 

   

5.6 (5.6): ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 
2KW 
Για εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους αδιάβροχο 
IPX-5. 
Λάμπα μακράς διαρκείας. (έως 7000 ώρες) 
Περιλαμβάνει καλωδίωση όση χρειάζεται μέχρι την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  και βάση στήριξης 
σε τοίχο 
Ισχύς 2KW τουλάχιστον 
Τοποθέτηση στον τοίχο σε σημείο που θα 
υποδείξει η υπηρεσία. Σύνδεση με το ηλεκτρικό 
ρεύμα  έτοιμο προς χρήση, με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική 
χρήση αυτού και επίδειξη.   
 

ΝΑΙ 

   

5.7 (5.7): ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Κεραία εξωτερικού χώρου και  να συνδέεται με την 
DIGEA, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3. 

• Ενίσχυση: 18 με 35 dΒ . 
• Ζώνη συχνότητας: UHF 

 
Περιλαμβάνει καλωδίωση όση χρειάζεται για 
σύνδεση με την τηλεόραση. 
Βάση στήριξης, κοντάρι, τοποθέτηση εγκατάσταση, 
καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που 
απαιτούνται για να είναι έτοιμη προς χρήση.  
 ΝΑΙ 
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 (Φ6)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 6 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

    

Α/TIM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ 

6.1 (6.1): ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 
6.1 Ταχύτητα εκτύπωσης 25 σελ/λεπτό (Α4) 
τουλάχιστον 
Διαστάσεις χαρτιού Α4 – A3  
Μνήµη 1 GΒ τουλάχιστον 
Χωρητικότητα χαρτιού 4 κασέτες 250 φύλλων 
(4x250) 
Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας 100 φύλλων 
(bypass)  
Άλλα χαρακτηριστικά 

• Αυτόµατη διπλή όψη 
• Αυτόµατος τροφοδότης 
• Προκαθορισµένες σµικρύνσεις και 

µεγεθύνσεις, καθώς και ευρύ φάσµα 
zoom 50% µέχρι  200% µε µεταβολή 
1%   

• εκτυπωτής, fax και scanner    
Τοποθέτηση και εγκατάσταση καθώς και 
δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη.   
 
 

ΝΑΙ 

   

 

Ο Προσφέρων 
 
 
(σφραγίδα υπογραφή) 
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 (Φ7)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 7 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

    

Α/TIM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ 

7.1 (7.1): ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ 
7.1 γυάλινο ποτήρι νερού ύψους από 11 έως 14 εκ. 
διαμέτρου 6,0 έως 8 εκ.  Σε σχέδια και χρώματα 
μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου 
 

ΝΑΙ 

   

7.2 (7.2): ΠΙΑΤΟ  (ΡΗΧΟ) 
7.2 πιάτο ρηχό 23 έως 26 εκ  πορσελάνης. Σε 
σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της 
υπηρεσίας του Δήμου. 
 

ΝΑΙ 

   

7.3 (7.3): ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΒΑΘΥ) 
7.3 πιάτο βαθύ πορσελάνης  23 έως 26 εκ. Σε 
σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της 
υπηρεσίας του Δήμου 
 
 

ΝΑΙ 

   

7.4 (7.4): ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ 
7.4 φλιτζάνι καφέ (ελληνικού καφέ) με το πιατάκι 
του από πορσελάνη. Σε σχέδια και χρώματα μετά 
από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου 
 
 

ΝΑΙ 

   

7.5 (7.5): ΜΠΡΙΚΙ 
7.5 ανοξείδωτο μπρίκι ηλεκτρικής εστίας Νο4 
κατασκευασμένο με κατάλληλο υλικό  σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του Νόμου  για επαφή με τα 
τρόφιμα. Με χερούλι  που δεν επηρεάζεται από τη 
θερμοκρασία  του σκεύους. 
 

ΝΑΙ 

   

7.6 (7.6): ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 
7.6 γυάλινη  κανάτα νερού 1,2 έως 1,3 λίτρων με 
χερούλι 

 
ΝΑΙ 

   

7.7 (7.7): ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 
7.7 σετ μαχαιροπήρουνα ανοξείδωτα  
αποτελούμενο από ένα κουταλάκι του γλυκού, ένα 
κουτάλι της σούπας ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι  σε 
σχέδιο μετά από επιλογή της υπηρεσίας του 
Δήμου. 
 
 

ΝΑΙ 

   

7.8 (7.8): ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 
7.8 κατσαρόλα 24 έως 26 εκ. με καπάκι, 
ανοξείδωτη κατάλληλη για όλες τις εστίες 
ηλεκτρικές, γκαζιού, κεραμικές, επαγωγικές, με 
χερούλια που δεν επηρεάζονται από τη 
θερμοκρασία  της κατσαρόλας 
 

ΝΑΙ 

   

7.9 (7.9): ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
7.9 ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 24 έως 26 εκ. 
κατάλληλο για όλες τις εστίες ηλεκτρικές, γκαζιού, 
κεραμικές, επαγωγικές, με χερούλι  που δεν 
επηρεάζεται από τη θερμοκρασία  του σκεύους. 
 

ΝΑΙ 

   

 
Ο Προσφέρων 
 
 
(σφραγίδα υπογραφή) 
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 (Φ8)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 8 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

    

      

Α/TIM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ 

8.1 (8.1): ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 
8.1 παπλωματοθήκη κατασκευασμένη από μαλακό 
βαμβάκι - σατέν διαστάσεων [1,60ΜΧ2,00Μ (+-
5%)]  100% βαμβακερή. Σε σχέδια και χρώματα 
μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 
 

ΝΑΙ 

   

8.2 (8.2): ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 
8.2 Διαστάσεων 0,50ΜΧ0,70Μ (+-5%),100% 
βαμβακερό, 660 γρ/ τ.μ Σε σχέδια και χρώματα 
μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 
 

ΝΑΙ 

   

8.3 (8.3): ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  (2 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ+ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ) 
8.3 σετ σεντόνια κατασκευασμένα από μαλακό 
βαμβάκι - σατέν διαστάσεων 1,60ΜΧ2,250Μ  (+-
5%) τα σεντόνια (πανωσέντονο και κατωσέντονο) 
0,50ΜΧ0,70Μ  (+-5%) οι μαξιλαροθήκες,  
Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της 
υπηρεσίας του Δήμου. 
 
 

ΝΑΙ 

   

8.4 (8.4): ΜΑΞΙΛΑΡΙ 
8.4 μαξιλάρι διαστάσεων 0,50ΜΧ0,70Μ (+-10%), 
με γέμιση σιλικόνης 
 ΝΑΙ 

   

8.5 (8.5): ΠΑΠΛΩΜΑ 
8.5 πάπλωμα διαστάσεων 1,60ΜΧ2,00Μ (+-5%)με 
γέμιση πολυεστέρα. Σε σχέδια και χρώματα μετά 
από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 
 
 

ΝΑΙ 

   

8.6 (8.6): ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 
8.6 Διαστάσεων 1,40ΜΧ1,80Μ (+-5%), από 70% 
βαμβάκι -30% PET  Σε σχέδια και χρώματα μετά 
από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου 
 

ΝΑΙ 

   

8.7 (8.7): ΚΟΥΒΕΡΤΑ 
8.7 Διαστάσεων 1,60ΜΧ2,00Μ(+-5%)  Ακρυλική. 
Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της 
υπηρεσίας του Δήμου. 
 
 

ΝΑΙ 

   

8.8 (8.8): ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
8.8 Διαστάσεων ,0,70ΜΧ1,40Μ / 0.50ΜΧ1,00Μ (+-
5%), 100% βαμβακερές, 500γρ/ τ.μ Σε σχέδια και 
χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του 
Δήμου. 
 

ΝΑΙ 

   

8.9 (8.9): ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ 
8.9 Διαστάσεων 0,50ΜΧ0,70Μ (+-5%), με 
πλαστική βάση και ψάθα. Σε σχέδια και χρώματα 
μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου. 
 

ΝΑΙ 

   

8.10 (8.10): ΚΟΥΡΤΙΝΑ Πακέτο (Ρομάν) (0,85Χ1,25) 
8.10 κουρτίνα πακέτο (ρομάν) από ύφασμα χοντρό 
ζακάρ. Πλάτος 0,85μ και ύψους 1,25μ (+-5%). Σε 
σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της 
υπηρεσίας του Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται το 
ράψιμο, ο μηχανισμός του πακέτου (Ρομάν), η 
τοποθέτηση - εγκατάσταση, καθώς και όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για να είναι 
έτοιμη προς χρήση.  
 

ΝΑΙ 

   



8.11 (8.11): ΚΟΥΡΤΙΝΑ (2,50Χ1,40) 
8.11 κουρτίνα χοντρή ζακάρ μήκους  2,50 μέτρων 
(+-5%)  και ύψους 1,40 μέτρων (+-5%) . Σε σχέδια 
και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του 
Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται το ράψιμο, η 
τοποθέτηση - εγκατάσταση, καθώς και όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για να είναι 
έτοιμη προς χρήση.  
 

 

   

8.12 (8.12): ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ1,70) 
8.12 κουρτίνα χοντρή ζακάρ μήκους  3,00 μέτρων 
(+-5%)  και ύψους 1,70 μέτρων (+-5%) . Σε σχέδια 
και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του 
Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται το ράψιμο, η 
τοποθέτηση - εγκατάσταση, καθώς και όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για να είναι 
έτοιμη προς χρήση.  
 

 

   

8.13 (8.13): ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ2,35)  
8.13 κουρτίνα χοντρή ζακάρ μήκους  3,00 μέτρων 
(+-5%)  και ύψους 2,35 μέτρων (+-5%) . Σε σχέδια 
και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του 
Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται το ράψιμο, η 
τοποθέτηση - εγκατάσταση, καθώς και όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για να είναι 
έτοιμη προς χρήση.  
 

 

   

 
Ο Προσφέρων 
 
 
(σφραγίδα υπογραφή) 
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 (Φ8)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 9 

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 

    

Α/TIM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
/ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ 

9.1 (9.1): Ντουλάπι κουζίνας 
 
9.1 ντουλάπι κουζίνας που θα αποτελείται από: 
Ψυγείο 210lit.  
A’ Ενεργειακής Κλάσης ή ανώτερο  
Απορροφητήρα  με φίλτρο ενεργού άνθρακα. (Δεν 
χρειάζεται έξοδο. ) 
Εστίες με  2 μάτια ( αυτόματα με θερμοστάτη)  
μικρό και μεγάλο ταχείας πυρακτώσεως 1500watt 
& 2000watt αντίστοιχα ή μεγαλύτερα . 
Φουρνάκι 28lit 
Νεροχύτης ανοξείδωτος με γούρνα και μαξιλάρι. 
Βρύση  ζεστού – κρύου.  (μεικτή ) 
Πιατοθήκες Inοx με νεροσυλλέκτη. 
Πετσετοθήκη – Κουταλοθήκη  
Kαλάθι  απορριμμάτων  
Πρίζα ηλεκτρική. 
Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπήρουνα 
Φύλλο αλουμινίου στη βάση του πάγκου για 
απόλυτη προστασία. 
Κλείνει με στόρι  που την κάνει αθέατη, ικανή να 
δέσει με οποιονδήποτε χώρο. 
Συνολική Διάσταση 190 cm Χ 204 cm Χ 65cm 
 
Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές 
ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και 
δοκιμαστική χρήση αυτού.   
 

ΝΑΙ 

   

 
Ο Προσφέρων 
 
 
(σφραγίδα υπογραφή) 

 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/TIM ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 

2.1 
ΣΤΡΩΜΑ 

112 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2,χωρίς Φ.Π.Α. (Κ) (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2, χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  ... % ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2 με ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2 με ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ημερομηνία) 

 

 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 
ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/TIM ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 

3.1 Κλιματιστική μονάδα 24.000 θερμίδων 24   

3.2 Κλιματιστική μονάδα 9.000 θερμίδων 57   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3,χωρίς Φ.Π.Α. (Κ) (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3, χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  .... % ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3 με ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3 με ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ημερομηνία) 

 

 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 
ΟΜΑΔΑ 4 :ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/TIM ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 

4.1 Hλεκτρονικός Υπολογιστής  DESK TOP 
2 

  

4.2  Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) 
1 

  

4.3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
(ΦΑΞ,ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ,ΣΑΡΩΤΗΣ) 1 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 4,χωρίς Φ.Π.Α. (Κ) (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 4, χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  ... % ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 4 με ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 4 με ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ημερομηνία) 

 

 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 
ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/TIM ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 

5.1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   32΄ ΙΝΤΣΩΝ LED  FULL 
HD 

24   

5.2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 1   

5.3 ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ 1   

5.4 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 1   

5.5 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 24   

5.6 Αδιάβροχο Θερμαντικό υπερύθρων 2KW 31   

5.7 ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 24   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 5,χωρίς Φ.Π.Α. (Κ) (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 5, χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  ... % ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 5 με ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 5 με ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ημερομηνία) 

 

 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 
ΟΜΑΔΑ 6:ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/TIM ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 

6.1 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

1 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 6,χωρίς Φ.Π.Α. (Κ) (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 6, χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  ... % ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 6 με ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 6 με ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ημερομηνία) 

 

 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 
ΟΜΑΔΑ 7 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/TIM ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 

7.1 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ 320   

7.2 ΠΙΑΤΟ  (ΡΗΧΟ) 320   

7.3 ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΒΑΘΥ) 320   

7.4 ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ 200   

7.5 ΜΠΡΙΚΙ 24   

7.6 ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 24   

7.7 ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 200   

7.8 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 

24   

7.9 ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 24   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 7,χωρίς Φ.Π.Α. (Κ) (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 7, χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  ... % ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 7 με ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 7 με ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ημερομηνία) 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 
ΟΜΑΔΑ 8 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/TIM ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 

8.1 ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 112   

8.2 ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 31   

8.3 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  (2 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ+ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ) 

152   

8.4 ΜΑΞΙΛΑΡΙ 112   

8.5 ΠΑΠΛΩΜΑ 112   

8.6 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 24   

8.7 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 112   

8.8 ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 150   

8.9 ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ 24   

8.10 ΚΟΥΡΤΙΝΑ Πακέτο (Ρομάν) (0,85Χ1,25) 26   

8.11 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (2,50Χ1,40) 24   

8.12 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ1,70) 48   

8.13 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (3,00Χ2,35)  55   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 8,χωρίς Φ.Π.Α. (Κ) (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 8, χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  ... % ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 8 με ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 8 με ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ημερομηνία) 

 

 



 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 
ΟΜΑΔΑ 9 : ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/TIM ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 

 
9.1 Ντουλάπι κουζίνας 24 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9,χωρίς Φ.Π.Α. (Κ) (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9, χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  ... % ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9 με ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9 με ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ημερομηνία) 
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