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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998054361 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E81403.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση 25ης Μαρτίου 15 

Πόλη Πτολεμαΐδα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 50200 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL531 

Τηλέφωνο 2463350113 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) grprom1@ptolemaida.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΕΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΕΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ptolemaida.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Εορδαίας και ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 

συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (ΟΤΑ Α΄). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό 

επίπεδο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β)  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 

Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 

αρμόδιοι υπάλληλοι Κεσίδου Παρασκευή, Δεπάστα Ευαγγελία , τηλέφωνο & Φαξ : 2463350113, 
email: grprom1@ptolemaida.gr και επιπλέον από την διεύθυνση www.ptolemaida.gr.   

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, και η 

χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του 
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Άξονα προτεραιότητας: 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 

κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης με τίτλο « Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Κοινωνικών Δομών», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.0002 σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Δήμου Εορδαίας.  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η 435/21-03-2022  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  με 

αρ. πρωτ.  6613/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010241015, ΑΔΑ 9ΨΘ5ΩΡ6-0ΟΓ) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 3 

καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 

Εορδαίας.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. Ενάριθ. Έργου 2017ΕΠ00510032). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 6 της Πράξης : «Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ 
και ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας», η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την Απόφαση 

Ένταξης με αρ. πρωτ. 4519/24-11-2017(ΑΔΑ: 7ΜΝΕ7ΛΨ-ΙΤ7) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5008015. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και 

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ 

ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισμού 

388.736,28€ (με φπα 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής. 

Τα προς προμήθεια είδη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι τα κάτωθι και κατατάσσονται 

στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 1 ΕΠΙΠΛΑ 

1.1 Ξύλινο κομοδίνο 39143123-4 ΤΕΜ 12 

1.2 
Τραπέζι φαγητού και άλλων λειτουργιών, ξύλινο, κυκλικό 
διαμέτρου 1,4μ 39121200-8 ΤΕΜ 4 

1.3 Καρέκλα ξύλινη απλή 39112000-0 ΤΕΜ 25 

1.4 Διθέσιος δερμάτινος καναπές, διαστάσεων  80εκΧ160εκ 39113200-9 ΤΕΜ 4 

1.5 Τριθέσιος δερμάτινος καναπές, διαστάσεων  80εκΧ200εκ 39113200-9 ΤΕΜ 5 

1.6 Τραπεζάκι σαλονιού, διαστάσεων  110εκ Χ 60εκ 39121200-8 ΤΕΜ 4 

1.7 Γραφείο διαστάσεων 160 Χ 80 Χ 73 cm 39121100-7 ΤΕΜ 8 

1.8 Τροχήλατο κάθισμα γραφείου 39111100-4 ΤΕΜ 8 

1.9 Κάθισμα συνεργασίας 39111000-3 ΤΕΜ 16 

1.10 Τραπέζι εργασίας, διαστάσεων 160εκ Χ 70εκ  39121200-8 ΤΕΜ 1 

1.11 Τροχήλατο σκαμπό 39111100-4 ΤΕΜ 8 

1.12 Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου 39130000-2 ΤΕΜ 8 

1.13 Προθήκη (ραφιέρα), διαστάσεων  140εκ Χ 250 Χ 45εκ 39130000-2 ΤΕΜ 8 

1.14 Τραπέζια γενικής χρήσης 39121200-8 ΤΕΜ 5 

1.15 Καρέκλες γενικής χρήσης 39112000-0 ΤΕΜ 25 

1.16 Ντουλάπα   39141300-5 ΤΕΜ 2 

1.17 Πάγκος εργασίας αίθουσας κατασκευών 39181000-4 ΤΕΜ 2 
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1.18 Ράφια αίθουσας κατασκευών 39131000-9 ΤΕΜ 6 

1.19 Συρταριέρα αίθουσας κατασκευών 39130000-2 ΤΕΜ 2 

1.20 Κρεβάτι  39143110-0 ΤΕΜ 2 

1.21 Στρώμα 39143112-4 ΤΕΜ 2 

1.22 Ερμάριο   39141300-5 ΤΕΜ 2 

1.23 Πολυθρόνα 39113100-8 ΤΕΜ 3 

1.24 Πουφ 39113000-7 ΤΕΜ 3 

1.25 Παραβάν 33141620-2 ΤΕΜ 1 

1.26 
Ντουλάπα με μηχανισμό(κατάλληλη για χρήση από άτομα με 
μειωμένη Κινητικότητα)  39141300-5 Μ2 46 

1.27 

Παγκος κουζίνας με ντουλάπια, ρυθμιζόμενου 
ύψους(κατάλληλη για χρήση και από Ατόμα με μειωμένη 
Κινητικότητα)   39141000-2 ΤΕΜ 4 

1.28 Βιβλιοθήκες 39100000-3 ΤΕΜ 3 

 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

2.1 
Ψυγειοκαταψύκτης πλάτους 70εκ και ύψους 170εκ ή 
μεγαλυτερο 39711100-0 ΤΕΜ 4 

2.2 Πλυντήριο στεγνωτήριο ρούχων χωρητικότητας 5 kg 39713210-8 ΤΕΜ 4 

2.3 Ηλεκτρική κουζίνα χωρίς εστίες πλάτους 60εκ 39711000-9 ΤΕΜ 4 

2.4 Ηλεκτρικές εστίες κουζίνας αυτόνομες διαστάσεων 60εκΧ60εκ 39711000-9 ΤΕΜ 4 

2.5 Πλυντήριο πιάτων πλάτους 45εκ 39713100-4 ΤΕΜ 4 

2.6 Φούρνος μικροκυμάτων. 39711362-4 ΤΕΜ 4 

2.7 Ηλεκτρικός αναμικτήρας τροφών 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.8 Ηλεκτρική μηχανή κοπής φετών 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.9 Ηλεκτρικός  αποφλοιωτής γεωμήλων 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.10 Ηλεκτρικός βραστήρας 1,5 lit. 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.11 Ηλεκτρικός ζυγός κουζίνας 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.12 Ανοιχτήρι κονσέρβας ηλεκτρικό 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.13 Πρέσα σιδερώματος - κύλινδρος. 42718200-4 ΤΕΜ 4 

2.14 Μηχανή παρασκευής και σερβιρίσματος καφέ 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.15 Ηλεκτρική μηχανή κοπής ψωμιού. 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.16 Μηχάνημα τοίχου για χαρτί κουζίνας. 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.17 Πολυμηχάνημα mixer. 39710000-2 ΤΕΜ 4 

2.18 Σύστημα σιδερώματος. 42718100-3 ΤΕΜ 4 

2.19 Ψυγείο 14ων ποδών 39711130-9 ΤΕΜ 1 

2.20 Ψυγείο   39711130-9 ΤΕΜ 1 

2.21 Φανός φωτισμού 31521320-3  ΤΕΜ 1 

2.22 Πλυντήριο πιάτων   39713100-4 ΤΕΜ 1 

2.23 Ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο 39711000-9 ΤΕΜ 1 

2.24 Απορροφητήρας 39714110-4 ΤΕΜ 5 

2.25 Τηλεόραση 32200000-5 ΤΕΜ 3 

2.26 Γραφομηχανή 30150000-5 ΤΕΜ 1 

2.27 Ραπτομηχανή 42715000-1 ΤΕΜ 1 

2.28 Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης 42716110-2 ΤΕΜ 2 

2.29 Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικές 39713430-6 ΤΕΜ 4 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3.1 Υπολογιστής 30213300-8 ΤΕΜ 7 

3.2 Φωτοτυπικό μηχάνημα γραμματείας 30121100-4 ΤΕΜ 1 

3.3 Εκτυπωτής 30232100-5 ΤΕΜ 4 

3.4 Υπολογιστής διαδραστικής ψυχαγωγίας 30213300-8 ΤΕΜ 3 

3.5 Προτζέκτορας - Πανί 38652100-1 ΤΕΜ 2 
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3.6 Διαδραστικός Πίνακας 38653400-1 ΤΕΜ 2 

3.7 Χαρακτική μηχανή με δρομολογητή και φρέζα 42991000-9 ΤΕΜ 1 

3.8 Εκτυπωτής Α3 αίθουσας κατασκευών 30232110-8 ΤΕΜ 1 

3.9 3d printer αίθουσας κατασκευών 30232100-5 ΤΕΜ 1 

3.10 Σύστημα δημιουργίας διαδραστικής εικονικής παιδικής χαράς 
31710000-6 

ΤΕΜ 1 

3.11 Προτζέκτορας Πλανητάριο 38652100-1 ΤΕΜ 4 

3.12 Φωτογραφική μηχανή 38651000-3 ΤΕΜ 2 

3.13 Ακουστικά κεφαλής 32342100-3 ΤΕΜ 3 

 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

4.1 Αμαξίδιο δίσκων 33193210-4 ΤΕΜ 4 

4.2 Σέτ μαχαιροπήρουνα (20 τεμ) 39240000-6 ΤΕΜ 4 

4.3 Σέτ μαχαίρια κοπής (5 τεμ) 39241100-4 ΤΕΜ 4 

4.4 Σέτ κατσαρόλες (5 τεμ) 39221180-2 ΤΕΜ 4 

4.5 Σέτ πιατων σερβιρίσματος.(18 τεμ) 39221220-5 ΤΕΜ 4 

4.6 Σέτ ποτήρια (6 τεμ.). 39221123-5 ΤΕΜ 4 

4.7 Τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 44613600-6 ΤΕΜ 1 

4.8 Πάγκοι κουζίνας inox 39113300-0 ΤΕΜ 1 

4.9 Νεροχύτης 39141000-2 ΤΕΜ 1 

4.10 Τραπέζι εργασίας με συρτάρι από ανοξείδωτο χάλυβα 39121200-8 ΤΕΜ 1 

4.11 Ερμάριο ντουλάπα από ανοξείδωτο χάλυβα 39141300-5 ΤΕΜ 2 

4.12 Μπαταρία 31440000-2 ΤΕΜ 1 

 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

5.1 Μπιλιάρδο 37533000-3 ΤΕΜ 1 

5.2 Πινγκ Πονγκ 37452700-8 ΤΕΜ 1 

5.3 Αιρ Χόκευ 37461100-8 ΤΕΜ 1 

5.4 Τραμπολίνο 37441600-7 ΤΕΜ 1 

5.5 Μπασκέτα 37452210-6 ΤΕΜ 2 

5.6 Φωτιζόμενη πισίνα με μπαλάκια  43324100-1 TEM 1 

 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΜΕΑ 

6.1 Πρόσθιος περιπατητήρας ενηλίκων 33196200-2 ΤΕΜ 2 

6.2 Αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου εφήβων-ενηλίκων 33193110-3 ΤΕΜ 2 

6.3 Αναπηρικό αμαξίδιο πολυρυθμιζόμενο εφήβων-ενηλίκων 33193110-3 ΤΕΜ 1 

6.4 Ορθοστάτης - TILT TABLE 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.5 Ορθοστάτης σε ορθή γωνία ηλεκτροκίνητος 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.6 Στρώμα θεραπείας 122 x 213 x 5 cm 39143112-4 ΤΕΜ 4 

6.7 Στρώμα θεραπείας 152 x 213 x 5 cm 33196200-2 ΤΕΜ 4 

6.8 Σύστημα σωστής στάσης 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.9 
Παράλληλες μπάρες με προσαρμοζόμενο ύψος για άσκηση 
βάδισης 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.10 Ξύλινα σκαμνάκια 39113500-2 ΤΕΜ 1 

6.11 Τραπεζάκι άσκησης 39121200-8 ΤΕΜ 1 

6.12 Ποδήλατο ασκήσεων 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.13 Ηλεκτρικός διάδρομος 37441300-4 ΤΕΜ 1 

6.14 CPM ώμου 37441100-2 ΤΕΜ 1 

6.15 CPM γόνατος 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.16 Ενεργοπαθητικό ποδήλατο άνω και κάτω άκρων 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.17 Συσκευή ηλεκτρομάλαξης 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.18 Ξύλινο πολύζυγο τοίχου 37420000-8 ΤΕΜ 2 

6.19 Συσκευή θερμών επιθεμάτων 33196200-2 ΤΕΜ 1 
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6.20 Φορητό κρεβάτι 33141620-2 ΤΕΜ 1 

6.21 
Κρεβάτι νοσηλείας με στρώμα, με πολύσπαστο σομιέ & 
αυξομείωση ύψους(κατάλληλη για χρήση από ΑΜΕΑ)    33192150-8 ΤΕΜ 6 

6.22 
Κρεβάτι ορθοπεδικό με στρώμα, με ξύλινο πλαίσιο & 
ηλεκτροκίνητο σομιέ 33192150-8 ΤΕΜ 6 

6.23 Συσκευή υπερύψωσης WC HI-LO 33192600-8 ΤΕΜ 4 

6.24 Καρότσι WC – ντουζ ενηλίκων  33193110-3 ΤΕΜ 4 

6.25 Σύστημα γερανών οροφής διαμερίσματος 33192600-8 ΤΕΜ 1 

6.26 Σύστημα γερανών οροφής WC διαμερίσματος 33192600-8 ΤΕΜ 1 

6.27 Κρεβάτι εξέτασης  39143110-0  ΤΕΜ 1 

6.28 Φωριαμός φαρμάκων 39141300-5 ΤΕΜ 1 

6.29 Τροχήλατο τραπέζι νοσηλείας 39121200-8 ΤΕΜ 1 

6.30 Συσκευή αναρρόφησης (επιτραπέζια) 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.31 Aπινιδωτής αυτόματος  33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.32 Σάκος πρώτων βοηθειών  33141623-3 ΤΕΜ 1 

6.33 Στηθοσκόπιο 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.34 Οξύμετρο δακτύλου 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.35 Πιεσόμετρο Ψηφιακό 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.36 Εργαλεία νευρολογικής εξέτασης 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.37 Φιάλη οξυγόνου  33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.38 Μετρητής σακχάρου αίματος 33196200-2 ΤΕΜ 1 

6.39 Φορητή συσκευή υπερήχων με τσάντα μεταφοράς 33100000-1 ΤΕΜ 1 

6.40 Πολυόργανο γυμναστικής 37442900-8 ΤΕΜ 1 

 7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 

7.1 Ηχοσύστημα - Μικροφωνική 32342300-5 ΤΕΜ 1 

7.2 Ηχοσύστημα για θεραπευτική ακρόαση 32331300-5 ΤΕΜ 1 

7.3 Radio cd 32331300-5 ΤΕΜ 2 

 8 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

8.1 Παιδαγωγικό υλικό 37524100-8  ΤΕΜ 1 

8.2 Θεραπευτικός εξοπλισμός 32331300-5 ΤΕΜ 1 

 9 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9.1 Οριζόντιες μεταλλικές περσίδες 39515430-8 μ2 75 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΠΙΠΛΑ»,  εκτιμώμενης αξίας 99.527,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23.886,48 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 34.635,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 8.312,40 

ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 

26.294,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.310,56 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 7.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 1.860,00 

ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 8.520,00 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 2.044,80 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 6  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑμεΑ», εκτιμώμενης αξίας 120.826,00 

ευρώ πλέον ΦΠΑ 28.998,24 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 7  : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 10.745,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

2.578,80 ευρώ. 
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ΤΜΗΜΑ 8  : «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 

2.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 600,00 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 9  : «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 2.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 648,00 ευρώ. 

 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος και για το 
σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του τμήματος ή μέρος της ζητούμενης ανά είδος 

ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 9. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται ανά τμήμα: 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΠΙΠΛΑ»,  στο ποσό των  99.527,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23.886,48 ευρώ, ήτοι 123.413,48 
ευρώ (με ΦΠΑ 24%). 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»,  στο ποσό των  34.635,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 8.312,40 ευρώ, 

ήτοι 42.947,40 (με ΦΠΑ 24%). 

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», στο ποσό των  

26.294,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.310,56 ευρώ, ήτοι 32.604,56 (με ΦΠΑ 24%). 

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»,  στο ποσό των  7.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 1.860,00 ευρώ, 

ήτοι 9.610,00 (με ΦΠΑ 24%). 

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ», στο ποσό των 8.520,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

2.044,80 ευρώ, ήτοι 10.564,80 (με ΦΠΑ 24%). 

ΤΜΗΜΑ 6  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑμεΑ», στο ποσό των  120.826,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 28.998,24 ευρώ, ήτοι 149.824,24 (με ΦΠΑ 24%). 

ΤΜΗΜΑ 7  : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ»,  στο ποσό των  10.745,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.578,80 

ευρώ, ήτοι 13.323,80 (με ΦΠΑ 24%). 

ΤΜΗΜΑ 8  : «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»,  στο ποσό των  

2.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 600,00 ευρώ, ήτοι 3.100,00 (με ΦΠΑ 24%). 

ΤΜΗΜΑ 9  : «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»,  στο ποσό των  2.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 648,00 ευρώ, ήτοι 

3.348,00 (με ΦΠΑ 24%). 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 388.736,28€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 313.497,00€, ΦΠΑ 24%: 75.239,28 

€). 

 

Ο χρόνος παράδοσης για όλα τα είδη ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

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

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 

και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 

των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
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 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. 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 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 ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του 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. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», 

 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. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 την υπ’ αριθμ.  19/2021 θεωρημένη μελέτη από τον Δ. Εορδαίας 
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 την 127/2017 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω4Λ5ΩΡ6-14Α) με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή 

πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας 
Προτεραιότητας 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 

κάθε διάκρισης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, 

 την με αριθμ. 4519/24-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΝΕ7ΛΨ-ΙΤ7) απόφαση ένταξης της πράξης 

«Κατασκευή χώρων Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση», στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» της Ειδικής Υπηρεσίας 

διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 την 334/2017 απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ: ΩΡ1ΤΩΡ6-16Τ), με την οποία έγινε αποδοχή της πράξης 

ένταξης με τίτλο «Κατασκευή χώρων Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση», 

η αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 του Δήμου 

με την εγγραφή της πίστωσης. 

 την υπ’αριθ. 75/2022 (ΑΔΑ:6ΘΗΧΩΡ6-09Ω) απόφαση της Ο.Ε. της Δήμου Εορδαίας σχετικά 

με τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών 

και εισήγησης για ανάθεση, τον ορισμό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και τον 
ορισμό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  της σύμβασης της προμήθειας. 

 την υπ’ αριθ. 364/2021 (ΑΔΑ:ΩΜΜΝΩΡ6-Ε1Ψ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε  η  με αρ. 19/2021  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

 την υπ’ αριθ. 78/2022 (ΑΔΑ:6ΟΩΚΩΡ6-8Β2) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίσθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού, 

 το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Εορδαίας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ010021395   2022-02-08» και η έγκριση 

αυτού με τον ΑΔΑΜ «22REQ010241015 2022-03-21». 

 την με αρ. πρωτ. 6613/2022 αποφάση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, με Α/Α: 435/21-3-

2022 και με αντίστοιχο αριθμό καταχώρησης 3, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου. 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr

, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Α/Α Συστήματος 

160560 

Δημαρχείο 

Εορδαίας 

 

17/05/2022 

και ώρα 08:00 π.μ. 

 

10/06/2022 

και ώρα 15:00 μ.μ. 

Παρασκευή 17/06/2022         

και ώρα 09:00 π.μ. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/06/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 

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 του ως άνω συστήματος, από την 16/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
08:00 π.μ.. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
09/05/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  

160560 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 

66 του Ν. 4412/2016: 

1. Σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

2. Σε δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 

του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, 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.ptolemaida.gr  στη διαδρομή: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί. 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής  στις τοπικές εφημερίδες, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον/ους 

προμηθευτή/τές που θα ανακηρυχθεί/ούν ανάδοχος/οί με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών (άρθρο 77, παρ. 5 του Ν.4270/2014, άρθρο 4 του Ν. 3548/2007), (άρθρο 46 

του Ν. 3801/2009) και (άρθρο 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωση που, με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων στον 

τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, οι Α.Α. 

επιμερίζουν τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία 

κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, η 

αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα 

τμήματα. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,  
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2022/S 093-253335 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC010550105), όπως 

αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – Πίνακας Συμμόρφωσης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  Δηλώσεις αποκλεισμού 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Πίνακας Αντιστοίχησης Λόγων Αποκλεισμού – Κριτιρίων ποιοτικής 

επιλογής και αποδεικτικών μέσων 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Ενημέρωση Φυσικών Προσώπων Για Την Επεξεργασία Προσωπικών 

Δεδομένων 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Σχέδιο Σύμβασης  

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

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

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

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
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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 περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 

«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

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

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

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
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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 προσφοράς, 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 (παρ. 4, άρθρου 72, ν.4412/2016).  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σχετικό υπόδειγμα υπάρχει στο Παράρτημα VΙI της παρούσης διακήρυξης. 

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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 

ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 

της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 

τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για 
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 

λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

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, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 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 αναθέτουσες αρχές 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 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να 

απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για 

μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων ειδών. Το ύψος της ανέρχεται σε ποσοστό 2% υπολογιζόμενο 

επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών ως εξής: 

Τμήματα 

Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

(2% της αξίας ομάδας/τμήματος χωρίς ΦΠΑ) 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τμήμα 1 1.990,54 € Χίλια εννιακόσια ενενήντα Ευρώ και 54/100 

Τμήμα 2           692,70 € Εξακόσια ενενήντα δύο Ευρώ και 70/100 

Τμήμα 3     525,88 € Πεντακόσια είκοσι πέντε Ευρώ και 88/100 

Τμήμα 4     155,00 € Εκατόν πενήντα πέντε Ευρώ 

Τμήμα 5     170,40 € Εκατόν εβδομήντα Ευρώ και 40/100 

Τμήμα 6 

2.416,52 € 

Δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαέξι Ευρώ και 

52/100 

Τμήμα 7 214,90 € Διακόσια δεκατέσσερα Ευρώ και 90/100 

Τμήμα 8 50,00 € Πενήντα Ευρώ 

Τμήμα 9 54,00 € Πενήντα τέσσερα Ευρώ 

Σύνολο Τμημάτων  

6.269,94 € 

Έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα εννιά Ευρώ και 

94/100 

 

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 τουλάχιστον μέχρι τριακόσιες 
(300) 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. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

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. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 (Λόγοι αποκλεισμού) έως 2.2.8 (Στήριξη στην ικανότητα 

τρίτων) γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 

(παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 

υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την 

τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 

απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 

παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 

ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 

νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 

2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
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(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 

ανθρώπων).  

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. Η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

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

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

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 

του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

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

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

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

σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 

ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 

διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 

κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα 
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ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 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 με απατηλό τρόπο 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που 

υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο 

άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού 

(asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private 

equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό 

που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι 

εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.. 

Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

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

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

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

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
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οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 

ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 

γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 

επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του 

οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή 

ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

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

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

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο 

Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

1. να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη, τουλάχιστον ίσο με την 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των 

προσφερόμενων ειδών δηλαδή: 

 έτος (2018) γενικός κύκλος εργασιών .………………...(€) 

 έτος (2019) γενικός κύκλος εργασιών .………………...(€) 

 έτος (2020) γενικός κύκλος εργασιών .………………...(€) 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν αντίστοιχα πιστοποιητικά, τα οποία να 

έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων με τα οποία να βεβαιώνεται η ικανότητά 

τους. 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

1. κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων του συγκεκριμένου τύπου: προηγούμενη 

υλοποίηση συναφούς αντικειμένου συμβάσεων, με υποβολή καταλόγου των κυριότερων 

παραδόσεων (τουλάχιστον 1 παράδοση) που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 

τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 

παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται  

 εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 

από την αρμόδια αρχή, 

 εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή με απλή δήλωση του 
οικονομικού φορέα, η οποία θα φέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του 

υπεύθυνου του φορέα 

2. ποσοστό υπεργολαβίας: οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται και να κατέχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή ισοδύναμα αυτών, από ιδρύματα 
ελέγχου της ποιότητας, τα οποία να έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων με 

τα οποία να βεβαιώνεται η ικανότητά τους, επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

Ειδικότερα: 

1. Για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ: Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISΟ 9001:2008 (ή 

νεότερο) για τη διασφάλιση ποιότητας που πρέπει να διαθέτουν τόσο ο προμηθευτής, 

όσο και ο κατασκευαστής 

2. Για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ: Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 (ή 

νεότερο) για την περιβαλλοντική διαχείριση, που πρέπει να διαθέτει ο κατασκευαστής 
3. Για το ΤΜΗΜΑ 6: Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ 8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων» όπως ισχύει  

4. Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 2,3,6,7: Οι προμηθευτές οφείλουν να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του ν.2939/2001, του Π.Δ. 117/2004. 

5. Για το ΤΜΗΜΑ 6: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 13485/2003 (ή νεότερο), τόσο 

του κατασκευαστικού οίκου, όσο και του προμηθευτή (διακίνηση και τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα 

πιστοποιητικά σήμανσης ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών 

οδηγιών της Ε.Ε (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της 

οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-

2009 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2198/2-10-2009)) και το προσφερόμενο είδος να 

διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009). 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα 
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κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 

διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 

δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. 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 αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 
φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα 

του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 

περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 

της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 

άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 δια 

του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
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Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 

αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 

υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

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. 1 και 3 

του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 

να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής 

του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 

δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 

χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ 

νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 

με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

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

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του 

σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
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2.2.3 της παρούσης  και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση 

της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 

λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 

3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, 

αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 

έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 

απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 

έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 

γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 

συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 

σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 

τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  

παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 

περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
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ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 

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

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

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

και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 

4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

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

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

στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 

ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 

επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 

λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 

συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

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

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

αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 

επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 

Επιμελητηρίων. 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. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών 

καταστάσεων των ετών 2018, 2019, 2020 (γενικός κύκλος εργασιών). 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά,  μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι διαθέσιμες για 

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, πρέπει να αναφερθεί η ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας. 

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

προσκομίζουν  

α) κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων του συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 
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Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ-

……..ΕΩΣ.. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

β) οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα 

των εν λόγω πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο και πίνακα 

τεκμηρίωσης στον οποίο θα αναφέρονται ο φορέας πιστοποίησης, το πρότυπο διαχείρισης, ο 

σκοπός/καλυπτόμενο αντικείμενο, ο αριθμός του πιστοποιητικού, η ημερομηνία αρχικής έκδοσης 

και η ημερομηνία λήξης αυτού. Συγκεκριμένα, προσκομίζεται πίνακας τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ/ΚΑΛΥΠΤΟΜΕ
ΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

       

       

 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

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

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

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό 

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

μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 

έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

ii) Για την απόδειξης της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 

σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 

απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν 

χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

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

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 

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

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 

την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή 

το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

κατάλογο.  

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

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

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

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

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 

κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη 

δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, 

εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 

χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 

είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 

πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα 
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν 

αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον 

διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  

ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
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προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 

εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος/τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα 

36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 

υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 

την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
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(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 
με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 

ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 

και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

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

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

αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

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

διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 

Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και 

οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην 

συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή 

ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 

καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 

37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 

Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) 

δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί 

η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 

προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 

που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 

ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 

διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 

αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 

διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 

σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 

προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 

προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 

απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 

καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 

«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 

ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 

15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 

παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 

υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 

ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο 
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές 

του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

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

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
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περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε 

ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 

3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 

φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 

φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την 

προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 

προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου 

να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 

(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 

τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή 

άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 

Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με 

μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 

υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της 

παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..  
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

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

(τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3 της παρούσας διακήρυξης:  

Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

 

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 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

με την επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 

της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 270 
(διακοσίων εβδομήντα) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

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

ως μη κανονική. 

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 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. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 

προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 

των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

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

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

την προσφορά 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 παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

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

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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 

παρούσα,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 

102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

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

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

με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές για το ίδιο Τμήμα. 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.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 

με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 

ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 

ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 
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ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 

προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 

ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 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 17-06-2022 και ώρα 09:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 

υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 

ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 

μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα 

και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 

προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 

προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 

προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης 

συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 

του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 

απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 

ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 

από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 

οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 

καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 

αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό 

το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη 

κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 

πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με 

όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 

ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 

της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 

από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 

στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 

Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 

δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 

παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 

χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 

εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 

την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 

εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 

πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 

τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
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βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 

πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 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 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 

σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 

έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 

οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 

σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 

του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 

προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 

κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 

εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
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ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 

με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 

άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 

αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 

συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 

ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική 
Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 

αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 

και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
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«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 

4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 

(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 

39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 

προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 

αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 

σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 

προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 

παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 

πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά 

και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 

προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 

τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 

επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 

αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 

αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως 

άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
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συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της 

αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 

δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 

Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 

υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 

κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 

της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 

άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 

απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο 

Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 

δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή 

από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν 

με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 

άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 

υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται 

αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 

η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 

ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 

του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

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 
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παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως 

άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 

λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 

περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 

σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 

την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 

προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 

του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 

σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 

από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο μηνών. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 

ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 

γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, 

τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το 

ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. 

Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

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΄. 
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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. 4412/2016 και 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 7 του άρθρου 105 
του ν. 4412/2016.. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 

και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με 
σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 

έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η 

κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα 

τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 

περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

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. 

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. 
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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. 

4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 

λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 

τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα 

υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση 
συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 

πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

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

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 

ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 

παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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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. 4412/2016, 

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 0,07% 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 της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 

δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 

επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της 

επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 

διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
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προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με 

την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 

φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 

σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται 

με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 

φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 
θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 

οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 

έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 

προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 

σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 

μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 

εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού 

φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - 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 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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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. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των 

συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 

προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 

αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 

δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα 90 (ενενήντα) ημερών από την 

εντολή παραγγελίας της αρμόδιας Υπηρεσίας, στο κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση 

στον Δήμο Εορδαίας, είτε τμηματικά, είτε εις ολόκληρον, όπως οριστεί από την Υπηρεσία του 

Δήμου Εορδαίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 

του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 
γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, 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 στον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

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 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Χ της παρούσας (Σχέδιο Σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.  

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. 
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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 μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός προθεσμίας 30 ημερών 

από την παράδοση από τον ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και 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. 

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

Δεν απαιτούνται. 

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 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. 
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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 απαιτούνται. 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 

σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 

αναθέτουσα αρχή 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 ως 

άνω επιτροπή 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  

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί 
εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο. 

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής  

Οι τιμές δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

  

            

 

  
 
 
 
 
 

             Ο Δήμαρχος Εορδαίας 
 
 
 
 

      Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης – Μελέτη 19/2021 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Αρ. Μελέτης: 19/2021 

 

 

 

Προμήθεια: 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΚΑΙ  

ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” 

  

Προϋπολογισμος: 

 

388.736,28 (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για το έργο «Κατασκευή 

χώρων κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης 

υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας». 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ Β΄789/06-10-1993 «Προδιαγραφές 

λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών 

φροντίδων καθώς και για την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ.1 

του Ν. 2072/1992», όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ Β΄ 2240/31-05-2021 «Προϋποθέσεις 

έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ)» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποιήθηκε και ισχύει.  
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Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας 

φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με 

νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας.  

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά για όλες τις κατηγορίες (τμήματα) 

εξοπλισμού στο ποσό των 388.736,28 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του Άξονα 

προτεραιότητας: 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης με τίτλο «Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Κοινωνικών Δομών», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051.  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους που ενέκρινε ο Δήμος Εορδαίας και λαμβανομένων υπόψη 

και των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής, για το σύνολο των ειδών του κάθε Τμήματος.  

Συνημμένα ακολουθούν τεχνικές περιγραφές και ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ανά κατηγορία 

προϊόντων.  

Πτολεμαΐδα, ...../...../20..... 

     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη 

συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.  

• Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης των ειδών στους τόπους παράδοσης.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί 

από τον Φορέα.  
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• Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – 

European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς 

και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να 

πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική 

Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι 

προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:  

- ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, 

διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – 

Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου»  

- ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας 

και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό.  

• Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το 

«ή το ισοδύναμό τους». 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΠΙΠΛΑ 

Α.Τ. 1.1 Ξύλινο κομοδίνο 

Κομοδίνο ξύλινο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, 

επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) 

θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα 

είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα 

στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της άνω επιφάνειας, των πλαϊνών, των 

ραφιών και της βάσης. Θα διαθέτει 2 ροδάκια εύκολης κύλισης, 1 συρτάρι, 1 ανοικτό ράφι 

και 1 ντουλάπι (2 θέσεων). Το κομοδίνο είναι διαστάσεων 41cm πλάτος, 40cm βάθος και 

85cm ύψος. Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 12 (δώδεκα). Τα συγκεκριμένα κομοδίνα θα τοποθετηθούν 

δίπλα στα κρεβάτια σε όλα τα δωμάτια του κτιρίου.  

 

Α.Τ. 1.2 Τραπέζι φαγητού και άλλων λειτουργιών, ξύλινο, κυκλικό, διαμέτρου 1,4 μ. 

Τραπέζι φαγητού και άλλων λειτουργιών, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο 

σκελετός και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση φορμάικας η επιφάνεια του τραπεζιού. 

Τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Όλα τα άκρα του να 

είναι στρογγυλεμένα. Στα πέλματα να φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την προστασία 

του δαπέδου. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 
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Α.Τ. 1.3 Καρέκλα ξύλινη απλή 

Η καρέκλα θα είναι κατασκευασμένη από φουρνιστό ξύλο οξιάς. Θα έχει ξύλινη κατασκευή 

για μεγαλύτερη αντοχή, άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές 

περί τοξικότητας και υγιεινής. Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και 

άριστα επιμελημένη. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο.  

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 25 (εικοσιπέντε). Έξι σε κάθε διαμέρισμα υποστηριζόμενης 

διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 1.4 Διθέσιος δερμάτινος καναπές, διαστάσεων  80εκΧ160εκ 

Διθέσιος καναπές εξωτερικών διαστάσεων 80εκ Χ 160εκ με επένδυση δερματίνης. Χρώμα 

από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε διαμέρισμα υποστηριζόμενης 

διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 1.5  Τριθέσιος δερμάτινος καναπές, διαστάσεων  80εκ Χ 200εκ. 

Τριθέσιος καναπές εξωτερικών διαστάσεων 80εκ Χ 200εκ με επένδυση δερματίνης. Χρώμα 

από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 5 (πέντε). Ένα σε κάθε διαμέρισμα υποστηριζόμενης διαβίωσης 

& ένα στον χώρο διευθυντού στον όροφο. 
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Α.Τ. 1.6  Τραπεζάκι σαλονιού, διαστάσεων  110εκ Χ 60εκ 

Τραπεζάκι σαλονιού, διαστάσεων  110εκ Χ 60εκ,  κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF 

με επένδυση φορμάικας η επιφάνεια του τραπεζιού, με μεταλλικά πόδια. Τα βερνίκια ξύλου 

να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται 

ηλεκτροστατικά με πούδρα χρώματος γκρι αλουμινίου (RAL 9006). Όλα τα άκρα του να είναι 

στρογγυλεμένα. Στα πέλματα να φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την προστασία του 

δαπέδου. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε διαμέρισμα υποστηριζόμενης 

διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 1.7  Γραφείο διαστάσεων 160εκ Χ 80εκ Χ 73εκ. 

Επιφάνειες εργασίας 

Η επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 

25mm, επενδεδυμένη με φίλμ μελαμίνης. Περιμετρικά στο σόκορο της τάβλας τοποθετείται 

πλαστικό προφίλ από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm.Όλες οι ακμές είναι 

στρογγυλεμένες με ακτίνα 2 mm.  

 

Πόδι μεταλλικό 

Αποτελείται από χαλύβδινο μορφοσωλήνα διατομής 50x50x2 mm, διαμορφωμένο και 

συγκολλημένο σε σχήμα «Π». Στην εσωτερική πλευρά του ποδιού είναι συγκολλημένο 
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διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2 mm, με εγκοπές υποδοχής στις οποίες σφηνώνει η 

δοκός ενίσχυσης του γραφείουΤο πόδι εδράζεται σε 2 ρεγουλατόρους από ενισχυμένο 

πολυαμίδιο.Οι επιφάνειες σχήματος ημικυκλίου εδράζονται σε μονό μεταλλικό πόδι της ίδιας 

διατομής 50x50x2 mm, το οποίο φέρει ρεγουλατόρο από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο. 

 

Δοκός ενίσχυσης γραφείων 

Είναι μεταλλική τραβέρσα από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 mm, ανοικτής ορθογωνικής 

διατομής διαστάσεων 80x60 mm. Σε κάθε άκρο της είναι συγκολλημένα δύο μεταλλικά 

ενισχυτικά χαλυβδοελάσματα πάχους 2 mm. Τα άκρα και η τραβέρσα έχουν διαμορφωμένους 

γάντζους, οι οποίοι φωλιάζουν στις αντίστοιχες υποδοχές των ποδιών, προκειμένου να 

φημιουργήσουν ένα στιβαρό σκελετό.  

 

Ποδιές 

Οι ποδιές γραφείων κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 πάχους 

12mm,  επενδεδυμένη με μελαμίνη. Περιμετρικά στο σόκορο καλύπτονται με πλαστικό προφίλ 

από PVC πάχους 1,5mm. 

  

Bαφή 

 Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα χρώματος γκρι αλουμινίου (RAL 

9006).Πριν την βαφή προηγείται η διαδικασία της φωσφάτωσης η οποία ενισχύει την αντοχή 

του μετάλλου σε οξείδωση. 

Τεμάχια που προβλέπονται 8 (οκτώ). Επτά στα γραφεία του Ισογείου & ένα στον χώρο 

διευθυντού στον όροφο. 

 

Α.Τ. 1.8  Τροχήλατο κάθισμα γραφείου 

Τροχήλατη πεντακτινωτή βάση 

 Μεταλλική  επιχρωμιωμένη   αποτελείται από πέντε σκέλη – ακτίνες με περιεχόμενη γωνία 72°, 

τα οποία συνδέονται στο κέντρο σχηματίζοντας τον κόμβο σύνδεσης της κεντρικής κολώνας.  
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Τροχοί 

Είναι  από ενισχυμένο πολυαμίδιο και αποτελούνται από ζεύγη τροχών οι οποίοι συνδέονται σε 

κοινό άξονα από το ίδιο υλικό. Το σώμα τροχοί  - άξονας περιστρέφεται κατά 360° γύρω από το 

σημείο σύνδεσής του με την πεντακτινωτή βάση μέσω μεταλλικού πύρου με δακτύλιο 

σύσφιξης.  

 

Κολώνα στήριξης 

Είναι τηλεσκοπικής διάταξης η οποία αποτελείται από ένα αυτοφερόμενο αμορτισέρ. Το 

εξωτερικό περίβλημά του αποτελείται από σωλήνα διαμέτρου  50mm, μέσα στον οποίο 

ολισθαίνει σωλήνας διαμέτρου 28mm με την συμπίεση και εκτόνωση αερίου υπό πίεση. 

Η κάτω πλευρά του αμορτισέρ είναι διαμορφωμένη κατάλληλα σε κωνική απόληξη και 

προσαρμόζεται με σύσφιξη στην κωνική υποδοχή του κόμβου σύνδεσης της πεντακτινωτής 

βάσης, ενώ η πάνω πλευρά συνδέεται με την βάση του μηχανισμού ανάκλησης με αντίστοιχο 

τρόπο.  

 

Μηχανισμός ανύψωσης έδρας,  ανάκλησης έδρας – πλάτης 

Αποτελείται από τα κινητά μέρη, την βάση, την διάταξη  προέντασης της ανάκλησης και τον  

μοχλό ανύψωσης και ανάκλησης. συσκευή απλής ταλάντωσης με ρυθμιζόμενη πίεση. 

 

Έδρα 

Το μαξιλάρι  κατασκευάζεται από αφρολέξ πυκνότητας  Kg 21/M3 - 100% PU και 

προσαρμόζεται επάνω στην βάση με συγκόλληση.Επένδυση με δίχτυ.  

 

Πλάτη 

Μεταλλικό πλαίσιο με  δίχτυ. 

Τεμάχια που προβλέπονται 8 (οκτώ). Επτά στα γραφεία του Ισογείου & ένα στον χώρο 

διευθυντού στον όροφο. 
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Α.Τ. 1.9 Κάθισμα συνεργασίας 

Πόδια μεταλλικά 

Αποτελείται από χαλύβδινο μορφοσωλήνα, διαμορφωμένο και συγκολλημένο. Στην 

εσωτερική πλευρά του ποδιού είναι συγκολλημένο διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 

2 mm, με εγκοπές υποδοχής στις οποίες σφηνώνει η δοκός ενίσχυσης του γραφείου. Τα 

πόδια εδράζονται σε ρεγουλατόρους από ενισχυμένο πολυαμίδιο. 

Έδρα 

Το μαξιλάρι  κατασκευάζεται από αφρολέξ πυκνότητας  Kg 21/M3 - 100% PU και 

προσαρμόζεται επάνω στην βάση με συγκόλληση. Επένδυση με δίχτυ.  

 

Πλάτη 

Μεταλλικό πλαίσιο με  δίχτυ 

Τεμάχια που προβλέπονται 16 (δέκα έξι). Δεκαπέντε στα γραφεία του Ισογείου & ένα στον 

χώρο διευθυντού στον όροφο. 

 

Α.Τ. 1.10 Τραπέζι εργασίας, διαστάσεων 160εκ Χ 70εκ 

Επιφάνειες εργασίας 

Η επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 

25mm, επενδεδυμένη με φίλμ μελαμίνης. Περιμετρικά στο σόκορο της τάβλας τοποθετείται 

πλαστικό προφίλ από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Όλες οι ακμές είναι 

στρογγυλεμένες με ακτίνα 2 mm.  

Πόδι μεταλλικό 

Αποτελείται από χαλύβδινο μορφοσωλήνα διατομής 50x50x2 mm, διαμορφωμένο και 

συγκολλημένο σε σχήμα «Π». Στην εσωτερική πλευρά του ποδιού είναι συγκολλημένο 

διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2 mm, με εγκοπές υποδοχής στις οποίες σφηνώνει η 

δοκός ενίσχυσης του γραφείου. Το πόδι εδράζεται σε 2 ρεγουλατόρους από ενισχυμένο 
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πολυαμίδιο. Οι επιφάνειες σχήματος ημικυκλίου εδράζονται σε μονό μεταλλικό πόδι της ίδιας 

διατομής 50x50x2 mm, το οποίο φέρει ρεγουλατόρο από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο. 

Δοκός ενίσχυσης γραφείων 

Είναι μεταλλική τραβέρσα από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 mm, ανοικτής ορθογωνικής 

διατομής διαστάσεων 80x60 mm. Σε κάθε άκρο της είναι συγκολλημένα δύο μεταλλικά 

ενισχυτικά χαλυβδοελάσματα πάχους 2 mm. Τα άκρα και η τραβέρσα έχουν διαμορφωμένους 

γάντζους, οι οποίοι φωλιάζουν στις αντίστοιχες υποδοχές των ποδιών, προκειμένου να 

φημιουργήσουν ένα στιβαρό σκελετό.  

 

Ποδιές 

Οι ποδιές γραφείων κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 πάχους 

12mm,  επενδεδυμένη με μελαμίνη. Περιμετρικά στο σόκορο καλύπτονται με πλαστικό προφίλ 

από PVC πάχους 1,5mm. 

Bαφή 

 Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα χρώματος γκρι αλουμινίου (RAL 

9006). 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Στο Ισόγειο. 

 

Α.Τ. 1.11 Τροχήλατο σκαμπό 

Τροχήλατη πεντακτινωτή βάση 

 Μεταλλική  επιχρωμιωμένη   αποτελείται από πέντε σκέλη – ακτίνες με περιεχόμενη γωνία 72°, 

τα οποία συνδέονται στο κέντρο σχηματίζοντας τον κόμβο σύνδεσης της κεντρικής κολώνας.  

Τροχοί 

Είναι  από ενισχυμένο πολυαμίδιο και αποτελούνται από ζεύγη τροχών οι οποίοι συνδέονται σε 

κοινό άξονα από το ίδιο υλικό. Το σώμα τροχοί  - άξονας περιστρέφεται κατά 360° γύρω από το 

σημείο σύνδεσής του με την πεντακτινωτή βάση μέσω μεταλλικού πύρου με δακτύλιο 

σύσφιξης.  

Κολώνα στήριξης 
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Είναι τηλεσκοπικής διάταξης η οποία αποτελείται από ένα αυτοφερόμενο αμορτισέρ. Το 

εξωτερικό περίβλημά του αποτελείται από σωλήνα διαμέτρου  50mm, μέσα στον οποίο 

ολισθαίνει σωλήνας διαμέτρου 28mm με την συμπίεση και εκτόνωση αερίου υπό πίεση. 

Η κάτω πλευρά του αμορτισέρ είναι διαμορφωμένη κατάλληλα σε κωνική απόληξη και 

προσαρμόζεται με σύσφιξη στην κωνική υποδοχή του κόμβου σύνδεσης της πεντακτινωτής 

βάσης, ενώ η πάνω πλευρά συνδέεται με την βάση του μηχανισμού ανάκλησης με αντίστοιχο 

τρόπο.  

Μηχανισμός ανύψωσης έδρας   

Αποτελείται από τα κινητά μέρη, την βάση και τον μοχλό ανύψωση και συσκευή απλής 

ταλάντωσης με ρυθμιζόμενη πίεση 

Έδρα 

Το μαξιλάρι  κατασκευάζεται από αφρολέξ πυκνότητας  Kg 21/M3 - 100% PU και 

προσαρμόζεται επάνω στην βάση με συγκόλληση. 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 8 (οκτώ). Επτά στα γραφεία του Ισογείου & ένα στον χώρο 

διευθυντού στον όροφο. 

 

Α.Τ. 1.12 Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου 

Πλαϊνά – Πρόσωπα – Βάση - Καπάκι - Πλάτη                     

Τα παραπάνω τμήματα της συρταροθήκης κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 

τύπου Ε1, επενδεδυμένη με φίλμ μελαμίνης, πάχους 18mm για τα πλαϊνά, τα πρόσωπα και την 

βάση, 22 mm για το καπάκι και 16mm για την πλάτη  Κατά μήκος των μπροστινών πλευρών των 

πλαϊνών επικολλείται πλαστική ταινία με αφρώδες υλικό πάχους 2mm. Στα πρόσωπα 

επικολλείται περιθώριο PVC πάχους 2 mm στις κατακόρυφες ακμές και 0,8 στις οριζόντιες. Στο 

καπάκι περιμμετρικά PVC πάχους 2 mm. 

 

Συρτάρια  

Τα συρτάρια κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης τύπου St1203 DIN 1623-

1, πάχους 0,75 mm, που κόβεται και διαμορφώνεται σε καλούπι και στη συνέχεια βάφεται 
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ηλεκτροστατικά  με  πούδρα. Οι μηχανισμοί κύλισης (γλυσιέρες), είναι μεταλλικοί 

τηλεσκοπικοί, αθόρυβοι, κυλιόμενοι επάνω σε γραμμική  διάταξη μεταλλικών σφαιρών ,οι 

οποίες είναι εγκλωβισμένες σε πλαστικό κλωβό και έχουν υποστεί ειδική επιφανειακή 

σκλήρυνση ώστε να  εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία σε συνεχή χρήση. Είναι δε 

επιψευδαργυρωμένοι, για να προστατεύονται από την οξείδωση. 

 

Μολυβοθήκη 

Η μολυβοθήκη είναι κατασκευασμένη από αντιστατική μορφοποιημένη πολυστερίνη (PS). 

 

Μολυβοθήκη συρταροθήκης 2ΗΕ -3ΗΕ -3ΗΕ 

Η μολυβοθήκη είναι κατασκευασμένη επίσης από πολυστερίνη (PS) και μετακινείται ελεύθερα, 

γλιστρώντας επάνω στο μεταλλικό συρτάρι. 

 

Εξαρτήματα Κλειδαριά 

Στο δεξί μέρος του προσώπου της μολυβοθήκης βρίσκεται περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά 

ασφαλείας, με κύλινδρο διαμέτρου 19mm,  από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου υψηλής 

αντοχής, με κλειδί διπλής οδόντωσης, επινικελωμένη, η οποία κλειδώνει όλα τα συρτάρια, 

μέσω μιας χαλύβδινης ράγας. 

 

Τροχοί 

Η συρταροθήκη εδράζεται σε τέσσερις περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς από ενισχυμένο 

πολυαμίδιο (PA) ύψους 45mm οι οποίοι βιδώνονται στην βάση της. 

Τεμάχια που προβλέπονται 8 (οκτώ). Επτά στα γραφεία του Ισογείου & ένα στον χώρο 

διευθυντού στον όροφο. 

 

Α.Τ. 1.13 Προθήκη (ραφιέρα), διαστάσεων  140εκ Χ 250εκ Χ 45εκ 

Πλαϊνά  
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Κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 18 mm, επενδεδυμένη 

με φίλμ μελαμίνης, με επικόλληση περιθωρίου PVC πάχους 2 mm στην εμπρός ακμή και 

επικόλληση πλαστικής ταινίας στις υπόλοιπες. 

Καπάκι 

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 22 mm, επενδεδυμένη με 

φίλμ μελαμίνης, με περιμμετρική επικόλληση πλαστικού περιθωρίου PVC πάχους 2 mm. 

Βάση – Μεσαία Βάση – Ξύλινα Ράφια                    

Κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 22 mm, επενδεδυμένη 

με φίλμ μελαμίνης, με επικόλληση πλαστικού περιθωρίου PVC πάχους 2 mm στα εμφανή 

σόκορα. 

Πλάτη                   

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 6 mm, επενδεδυμένη με 

φίλμ μελαμίνης. Όλα τα περιθώρια που κολλούνται στο σόκορο των επιφανειών είναι στο 

χρώμα της αντίστοιχης μελαμίνης.  

Πέλματα 

Κάθε ερμάριο φέρει 4 ρεγουλατόρους από ενισχυμένο πολυαμίδιο (PA) για ρύθμιση  της 

οριζοντίωσής του. Ο κάθε ρεγουλατόρος αποτελείται από ένα πέλμα διαστάσεων 32X10mm, 

στο κέντρο του οποίου βρίσκεται εγκλωβισμένη βίδα Μ8Χ25mm. Ο ρεγουλατόρος βιδώνεται σε 

διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα με εμφυτευμένο βύσμα το οποίο συνδέεται σταθερά στην 

κάτω επιφάνεια  της βάσης του ερμαρίου.  Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων γίνεται με κατσαβίδι 

από την επάνω πλευρά της βάσης μέσω διαμπερούς τρύπας στην μοριοσανίδα και είναι έως 15 

mm. 

Τεμάχια που προβλέπονται 8 (οκτώ). Επτά στα γραφεία του Ισογείου & ένα στον χώρο 

διευθυντού στον όροφο. 
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Α.Τ. 1.14 Τραπέζια γενικής χρήσης, διαστάσεων 70εκ Χ 120εκ 

Τραπέζι γενικής χρήσης, ξύλινο, ορθογώνιο, διαστάσεων 70εκ Χ 120εκ. Η επιφάνεια του 

τραπεζιού θα είναι με επένδυση μελαμίνης 25 mm, κατασκευασμένη από από φουρνιστή 

οξιά με σόκορο 2 mm, άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί 

τοξικότητας και υγιεινής. Τα πόδια θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο οξιάς. Η κατασκευή 

θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη. Θα πρέπει να διαθέτει CE 

MARK. Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 5 (πέντε). Θα τοποθετηθούν στο ΚΔΗΦ. 

 

Α.Τ. 1.15 Καρέκλες γενικής χρήσης 

Η καρέκλα θα είναι κατασκευασμένη από φουρνιστό ξύλο οξιάς και επένδυση από σκληρό 

αφρολέξ και ύφασμα στο μέρος του καθιστού. Θα έχει ξύλινη κατασκευή για μεγαλύτερη 

αντοχή, άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί τοξικότητας 

και υγιεινής. Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη. 

Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 25 (εικοσιπέντε). Θα τοποθετηθούν στο ΚΔΗΦ. 

 

Α.Τ. 1.16 Ντουλάπα δίφυλλη  

 Μεταλλικό έπιπλο.  

 Θα είναι δίφυλλο.  

 Ύψος 1.50 m περίπου.  

 Πλάτος 1.00 m περίπου.  

 Βάθος περίπου 0,50 m. περίπου  

 Κατασκευασμένο από λαμαρίνα DCP ψυχρής εξέλασης πάχους τουλάχιστον 1,25 mm.  

 Θα είναι βαμμένη με βαφή φούρνου.  

 Θα διαθέτει εσωτερικά δύο χωρίσματα ανά 0,50 m περίπου οριζόντια.  

 Θα διαθέτει κλειδαριές ασφαλείας.  

 

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στο ΚΔΗΦ. 

 

Α.Τ. 1.17 Πάγκος εργασίας αίθουσας εργοθεραπείας 

 Μέγιστο φορτίο: 1ton 

 Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53 

 Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής  

 Κάλυψη σόκορου επιφανείας με PVC  

 Ρυθμιζόμενο καθ'ύψος +/-40mm  

 Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης 
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 Συρταριέρες με 3 συρτάρια. 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα εργοθεραπείας. 

 

Α.Τ. 1.18 Ράφια αίθουσας εργοθεραπείας 

Ραφιέρα τοίχου που θα αποτελείται από ράφια με επένδυση, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερομένη σε οδηγό με μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερικά, κινητά ράφια ρυθμιζόμενα καθ' 

ύψος για να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες, κατασκευασμένη απο μοριοσανίδα 

υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα από 

μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Διάσταση Μήκος: 90 εκ. Πλάτος: 90 εκ. Ύψος: 19,5 εκ. Χρώμα από 

διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Τεμάχια που προβλέπονται 6 (έξι). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα εργοθεραπείας. 

 

Α.Τ. 1.19 Συρταριέρα αίθουσας εργοθεραπείας 

Θα έχει διαστάσεις πρόσοψης 180cm X 60cm X 220 cm περίπου. Θα αποτελείται από τα εξής 

τμήματα: σώμα συρταριέρας, συρταριέρα, μετώπες συρταριών, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, πόμολα. Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι 

κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, 

επενδεδειμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα σόκορα θα υπάρχει 

συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την 

υποδομή των συνδετικών εξαρτημάτων. Τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και 

θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική 

κλειδαριά ασφαλείας, άριστης ποιότητας, η οποία θα διαθέτει 2 κλειδιά, με άρθρωτη 

εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε 

περίπτωση που χτυπηθούν. Η συρταριέρα θα φέρεται σε τέσσερις δίδυμους 

περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι 

οποίοι θα διασφαλίζουν έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της 

συρταρίερας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πόρους. Τα πόμολα θα είναι 

εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας». Χρώμα από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα εργοθεραπείας. 
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Α.Τ. 1.20 Κρεβάτι 

 Κρεβάτι μονό (διαστάσεις στρώματος 190 επί 90 εκατοστά) εξ ολοκλήρου από ξυλεία MDF, 

με τάβλες από ξυλεία ελάτης πάχους τουλάχιστον 2 εκατοστών πλανισμένες και συνολική 

κάλυψη τουλάχιστον 160 εκατοστά στρώματος, λουστραρισμένο στο φυσικό του χρώμα.  

 Τα ύψη του κεφαλαριού και του ποδαρικού δεν θα είναι λιγότερα από 70 και 45 εκατοστά 

αντίστοιχα.  

 Οι διαστάσεις των τραβέρσων θα είναι όχι λιγότερο από 3 εκατοστά το πάχος και 14 

εκατοστά το ύψος.  

 Οι συνδέσεις των τραβέρσων με το κεφαλάρι και το ποδαρικό θα γίνουν με σίδερα 

κρεβατιού καλής ποιότητας και πάντως όχι πλαστικά.  

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα ησυχαστηρίου. 

 

Α.Τ. 1.21 Στρώμα 

 Ο σκελετός θα κατασκευασθεί από ελατήρια στην πυκνότερη δυνατή διάταξη πάχους 2,4 

χιλ., ατσαλωμένα και ενωμένα μεταξύ τους με σύρμα σπιράλ 1.35 χιλ.  

 Περιμετρικά του σκελετού τοποθετείται ατσάλινο λαμάκι για μεγαλύτερη αντοχή.  

 Επάνω στον σκελετό (τελάρο) τοποθετείται κέτσες από κοκκοφοίνικα και πάνω βάτα 

ειδική στρωματοποιίας σε φύλλα βελονιασμένη.  

 Το στρώμα θα είναι ντυμένο με το ύφασμα καπιτοναρισμένο με βάτα και ρέλι φάρδους 98 

MM, ραμμένο περιμετρικά.  

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα ησυχαστηρίου. 

 

Α.Τ. 1.22 Ερμάριο 

Το κάθε ερμάριο θα έχει διαστάσεις πρόσοψης 180cm X 60cm X 220 cm περίπου. Το υλικό 

κατασκευής θα είναι μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, 

επενδεδειμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα σόκορα θα υπάρχει 

συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την 

υποδομή των συνδετικών εξαρτημάτων. Οι πόρτες του κάθε ερμαρίου θα είναι ανοιγόμενες, 
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κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και εσωτερικά θα διαχωρίζεται σε τέσσερα ρυθμιζόμενα 

ράφια. Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα ησυχαστηρίου. 

 

Α.Τ. 1.23 Πολυθρόνα 



 Πολυθρόνα με ξύλινο σκελετό.  

 Ενιαίος σκελετός ή στηριζόμενος σε 4 πόδια.  

 Μονοκόμματη ή ξεχωριστή έδρα -πλάτη.  

 Η έδρα - πλάτη να έχει αφρώδη ή διογκωμένη μαλακή πολυουρεθάνη.  

 Το κάθισμα επενδύεται από ύφασμα, δέρμα ή δερμάτινη επιλογής της Υπηρεσίας  

 Διαστάσεις καθίσματος καθαρό 60χ60εκατ.  

 Το κάθισμα με μπράτσα.  

Τεμάχια που προβλέπονται 3 (τρία). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα ησυχαστηρίου. 

 

Α.Τ. 1.24 Πουφ 

Πολυθρόνα Πουφ Ύφασμα 100% Αδιάβροχο  

Διαστάσεις 80x70x67 cm 

Τεμάχια που προβλέπονται 3 (τρία). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα ησυχαστηρίου. 

 

Α.Τ. 1.25 Παραβάν  

 Να είναι τρίφυλλο, χρωμίου, τροχήλατο, 1,80 Χ 1,70 ύψος, με λευκό ύφασμα άριστης  

ποιότητας.  

 Τα φύλλα να γυρίζουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε 

μονόφυλλο ή δίφυλλο.  
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 Το ύφασμα να βγαίνει εύκολα για να μπορεί να πλυθεί 

 Να διαθέτει CE mark. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στην αίθουσα του ιατρείου. 

 

Α.Τ. 1.26 Ντουλάπα με μηχανισμό (κατάλληλη για χρήση από άτομα με μειωμένη κινητικότητα) 

Ντουλάπα δίφυλλη με πατάρι ύψους 2,70μ, ξύλινη από υψηλής ποιότητας HPL. Καθ΄ύψος 

χωρίζεται σε δύο τμήματα το επάνω και το κάτω. Διαθέτει δύο συρτάρια, χειροκίνητο 

μηχανισμό αυξομείωσης του ύψους της κρεμάστρας και ηλεκτρικό μηχανισμό (ασανσέρ), τόσο 

στο κάτω τμήμα, όσο και στο επάνω τμήμα αυτών. Η ντουλάπα είναι εργονομικού σχεδιασμού, 

κατάλληλη για χρήση από ΑΜΕΑ. Πλήρως περαιωμένη κατασκευή με όλα τα εξαρτήματα 

(χερούλια, κλειδαριές κ.τ.λ.) σε απόχρωση που θα αποφασιστεί από την επίβλεψη.  

Τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας όψης ντουλάπας που προβλέπονται 46,00 (σαράντα έξι): Θα 

τοποθετηθεί στο διαμέρισμα υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 1.27 Παγκος κουζίνας με ντουλάπια, ρυθμιζόμενου ύψους(κατάλληλη για χρήση και από 

ατόμα με μειωμένη κινητικότητα 

Ειδική κατασκευή κουζίνας, για χρήση και από Άτομα με μειωμένη κινητικότητα σε περιβάλλον 

αυτόνομης διαβίωσης, με ντουλάπια και πάγκο εργασίας κατάλληλα κατασκευασμένα και 

εφοδιασμένα με κατάλληλους ηλεκτροκίνητους ή μη μηχανισμούς για ευκολία πρόσβασης και 
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αυτοεξυπηρέτησης ατόμων με όλων των μορφών αναπηρίας. Η θέση της κουζίνας (εστίες ) 

προβλέπεται δίπλα στο νεροχύτη, με ένα ενδιάμεσο πάγκο 60cm. Κάτω από τον χώρο αυτό 

υπάρχει υποδοχή σε ύψος 0,80cm. Από το δάπεδο και για βάθος 60cm., ώστε να εισχωρούν τα 

μπράτσα του αμαξιδίου).  Οι εξωτερικές σωληνώσεις (π.χ. περίπτωση νιπτήρα) μονώνονται 

κατάλληλα προς αποφυγή εγκαυμάτων. Στο νεροχύτη τοποθετείται αναμικτική μπαταρία - 

τύπου κομμωτηρίου - με ντους, καθώς και ζώνη ασφαλείας στερεωμένη στην όψη του 

νεροχύτη (για τα εμποδιζόμενα άτομα που μπορούν όμως να βαδίσουν), και μια ράβδος για τις 

πετσέτες στον πλευρικό τοίχο της εσοχής κάτω από το νεροχύτη. Κάτω από τον εν λόγω πάγκο 

(νεροχύτη - εστιών) προβλέπεται η ύπαρξη τρόλεϋ-εξάρτημα πολύ εξυπηρετικό για τα εν λόγω 

άτομα. Κατά μήκος των ερμαρίων και των ηλεκτρικών συσκευών υπάρχουν εσοχές για τα 

πόδια, ύψους 20cm από το δάπεδο και βάθους 15cm.  Ο πάγκος εργασίας βρίσκεται στο ίδιο 

ύψος με τις εστίες μαγειρέματος, για την εύκολη μεταφορά των σκευών. Τα ράφια δεν πρέπει 

να βρίσκονται σε ύψος πάνω από 1.40μ., ώστε να μπορούν τα εν λόγω άτομα να τα 

χρησιμοποιούν με ευκολία. Ράφια που τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο από το 

προαναγραφόμενο θα «φέρουν» ηλεκτρικές ρυθμίσεις (ρυθμιζόμενα συστήματα ύψους), ώστε 

να μπορεί ο χρήστης να τα τοποθετεί στο επιθυμητό ύψος. Δίπλα στο νεροχύτη (όπου στα 

σχέδια παρουσιάζεται ενδεικτικά πλυντήριο πιάτων) θα τοποθετηθεί εντός ερμαρίου μικρό 

πλυντήριο πιάτων και πάνω από αυτό θα συνεχιστεί το ερμάριο μέχρι το ύψος του 1,40μ. 

Αριστερά των εστιών (από το ύψος του πάγκου και πάνω) τοποθετείται ο φούρνος και κάτω 

από αυτό κατασκευάζεται συρταριέρα με 2 ρηχά συρτάρια (για μαχαιροπήρουνα και πετσέτες) 

και ένα βαθύ(για αποθήκευση εξοπλισμού κουζίνας, π.χ. πιάτων κατσαρόλας κ.λ.π.). Πάνω από 

τις εστίες μαγειρέματος τοποθετείται αποροφητήρας σε κατάλληλο ύψος για τη χρήση αυτού 

από τα ΑμεΑ. Όλα τα κουζινικά σκεύη πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα από τα εν λόγω 

άτομα, για τον λόγω αυτό όλα τα ερμάρια είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με μηχανισμούς και 

περιστρεφόμενα ή συρόμενα ράφια - καλάθια, ώστε να είναι άμεση εύκολη η πρόσβαση στα 

αντικείμενα  εντός αυτών. Όλοι οι μηχανισμοί πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένοι για τις 

ανάγκες αυτές ώστε με απλή πίεση κουμπιού να εκτελούν τις αναγκαίες κινήσεις. Να διαθέτουν 

τερματικούς διακόπτες ώστε να διακόπτεται η κίνηση σε περίπτωση εμποδίου. Το υλικό 

κατασκευής των ξύλινων ερμαρίων της κουζίνας είναι από υψηλής ποιότητας HPL. Όλες οι 

πόρτες των ερμαρίων διαθέτουν ειδικό φρένο για ασφαλή κλείσιμο. Όλα τα συρτάρια 

διαθέτουν ειδικό υδραυλικό μηχανισμό για το ασφαλές άνοιγμα – κλείσιμό τους (τύπου safety 

lock). Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 60kg. Όταν ο πάγκος είναι υπερφορτωμένος, σταματά 

αυτόματα την κίνηση. Θα πρέπει να διαθέτουν CE MARK όλα τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν. Πλήρως περαιωμένη κατασκευή με όλα τα εξαρτήματα (χερούλια, 

κλειδαριές κ.τ.λ.) και όλους τους πάγκους που εμφανίζονται στο σχέδιο, σε απόχρωση που θα 

αποφασιστεί από την επίβλεψη. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές συσκευές.  
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Ενδεικτικές φωτογραφίες 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Σαν την κατασκευή που περιγράφεται παραπάνω, θα 

κατασκευαστεί μία σε κάθε κουζίνα διαμερίσματος. 

 

Α.Τ. 1.28 Βιβλιοθήκες 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι διαστάσεων 0,80μ. περίπου μήκος, 0,40 μ περίπου πλάτος, 

και 2μ. περίπου ύψος. Η κατασκευή της θα είναι εξολοκλήρου από μοριοσανίδα πάχους 

περίπου 20mm. Στην μπροστινή πλευρά οι πόρτες θα είναι μισή από μοριοσανίδα και μισή 

(πάνω μέρος ) από γυαλί κρύσταλλο λευκό ή φιμέ πάχους 5 mm. Εσωτερικά η βιβλιοθήκη θα 

έχει κινητά ράφια. Οι πόρτες θα έχουν κρυφούς μεντεσέδες και κλειδαριές ασφαλείας. 

Τεμάχια που προβλέπονται 3 (τρία). Θα τοποθετηθούν στο ΚΔΗΦ. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α.Τ. 2.1 Ψυγειοκαταψύκτης πλάτους 70εκ και ύψους 170εκ ή μεγαλυτερος 

Ψυγειοκαταψύκτης πλάτους 70εκ και ύψους 170εκ ή μεγαλύτερος. Ο ψυγειοκαταψύκτης θα 

είναι τύπου άνω κατάψυξης, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ και χρώματος ασημί. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 
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Α.Τ. 2.2 Πλυντήριο στεγνωτήριο ρούχων χωρητικότητας 5 kg 

Πλυντήριο στεγνωτήριο ρούχων χωρητικότητας 5 kg. Το πλυντήριο στεγνωτήριο θα είναι 

τύπου εμπρόσθιας φόρτωσης και ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.3 Ηλεκτρική κουζίνα χωρίς εστίες πλάτους 60εκ 

Ηλεκτρική κουζίνα χωρίς εστίες πλάτους 60εκ. Η ηλεκτρική κουζίνα θα είναι τύπου άνω 

πάγκου, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α και χρώματος ασημί. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.4 Ηλεκτρικές εστίες κουζίνας αυτόνομες διαστάσεων 60εκΧ60εκ 

Ηλεκτρικές εστίες κουζίνας αυτόνομες διαστάσεων 60εκΧ60εκ, με τέσσερις ζώνες 

μαγειρέματος τύπου inox, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

Υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.5 Πλυντήριο πιάτων πλάτους 45εκ 

Πλυντήριο πιάτων πλάτους 45εκ, εντοιχιζόμενο, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Χωρητικότητας 12 σερβίτσιων  

 Κατηγορία τουλάχιστον Α  

 4 προγράμματα τουλάχιστον (Εντατικό – Κανονικό/Αυτόματο- Οικονομικό - πρόπλυση)  

 Δυνατότητα μισής πλύσης  
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 Δυνατότητα καθυστέρησης έναρξης  

 Οθόνη με ένδειξη πορείας προγράμματος, υπολειπόμενου χρόνου, διάγνωσης 

σφαλμάτων.  

 Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκλήρυνσης.  

 Ένδειξη συμπλήρωσης απορρυπαντικού στο εσωτερικό.  

 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

Α.Τ. 2.6 Φούρνος μικροκυμάτων 

Φούρνος μικροκυμάτων με Grill, με ισχύ 800-1000 watt, χωρητικότητας 20-21lt πλάτους, 

ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.7 Ηλεκτρικός αναμικτήρας τροφών 

Ηλεκτρικός αναμικτήρας τροφών. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.8 Ηλεκτρική μηχανή κοπής φετών 

Ηλεκτρική μηχανή κοπής φετών. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 
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Α.Τ. 2.9 Ηλεκτρικός  αποφλοιωτής γεωμήλων 

Ηλεκτρικός  αποφλοιωτής γεωμήλων. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.10 Ηλεκτρικός βραστήρας 1,5 lit. 

Ηλεκτρικός βραστήρας  1,5 lit. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.11 Ηλεκτρικός ζυγός κουζίνας 

Ηλεκτρικός ζυγός κουζίνας. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.12 Ανοιχτήρι κονσέρβας ηλεκτρικό 

Ανοιχτήρι κονσέρβας ηλεκτρικό. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.13 Πρέσα σιδερώματος - κύλινδρος 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Ισχύς 2200 Watt  
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 Θερμαινόμενη πλάκα αλουμινίου  

 Παροχή νερού 100gr/min περίπου  

 Πίεση σιδερώματος 45Kg περίπου  

 Σύστημα ασφάλειας και ελέγχου θερμοκρασίας  

 Αποσπώμενο δοχείο νερού 750ml περίπου  

 Προστασία από άλατα  

 Διαστάσεις πλάκας 65Χ25 περίπου  

 Ο ατμός θα βγαίνει από την κάτω πλάκα και θα είναι έτοιμος σε 3 λεπτά περίπου  

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.14 Μηχανή παρασκευής και σερβιρίσματος καφέ. 

Μηχανή παρασκευής και σερβιρίσματος καφέ. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.15 Ηλεκτρική μηχανή κοπής ψωμιού. 

Ηλεκτρική μηχανή κοπής ψωμιού. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.16 Μηχάνημα τοίχου για χαρτί κουζίνας. 

Μηχάνημα τοίχου για χαρτί κουζίνας. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 
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Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.17 Πολυμηχάνημα mixer. 

Πολυμηχάνημα mixer. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.18 Σύστημα σιδερώματος 

Σύστημα σιδερώματος(σιδερόστρα). Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 2.19 Ψυγείο 14ων ποδών 

 Το ψυγείο θα είναι δίπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. 

 Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150 W 

 Τάση λειτουργίας 220-240V 

 Συχνότητα 50Hz 

 Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 370 lt και η κατάψυξή του θα 

είναι 4ων αστέρων. 

 Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και 

την κατάψυξη. 

 Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. 

 Η ελάχιστη ικανότητα κατάψυξής του θα είναι 8kg σε 24 ώρες. 

  Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 6 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. 
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 Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, 

τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. 

 Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της 

κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίαςψύξης. 

 Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Θα διαθέτει chiller για βέλτιστη 

συντήρηση κρέατος, πουλερικών και ψαριών. 

 Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον A και η κλιματική SN-T. 

 Θα είναι 14 ποδών 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο παρασκευαστήριο προγεύματος. 

 

Α.Τ. 2.20 Ψυγείο  

Μικρό ψυγείο μικτής χωρητικότητας 129 λίτρα, κλασσική ψύξη, δυνατότητα αλλαγής πόρτας 

και διαστάσεων ύψους 85 εκ.  πλάτους 50 εκ και βάθους 60 εκ.           

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο. 

 

Α.Τ. 2.21 Φανός φωτισμού 

Φανός φωτισμού, αδιάβροχος φακός αλουμινίου με LED. Ρυθμιστής DC-DC για 

εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας. Φωτεινότητα: 185 lumens. 100.000 ώρες 

ζωής. Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας. Ώρα συνεχής λειτουργίας: 25 

ώρες. Μπαταρίες: 4x 1.5V A.  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

 

 

Α.Τ. 2.22 Πλυντήριο πιάτων πλάτους 45εκ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Χωρητικότητας 12 σερβίτσιων  
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 Κατηγορία τουλάχιστον Α  

 4 προγράμματα τουλάχιστον (Εντατικό – Κανονικό/Αυτόματο- Οικονομικό - πρόπλυση)  

 Δυνατότητα μισής πλύσης  

 Δυνατότητα καθυστέρησης έναρξης  

 Οθόνη με ένδειξη πορείας προγράμματος, υπολειπόμενου χρόνου, διάγνωσης 

σφαλμάτων.  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο παρασκευαστήριο προγεύματος. 

 

Α.Τ. 2.23 Ηλεκτρική Κουζίνα με Φούρνο 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Διαστάσεις: Π-0,60/Β-0,60/Υ-0,55 

 4 (τέσσερις) κεραμικές εστίες 

 Ψηφιακές ενδείξεις 

 Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις 

 Ασφάλεια κλειδώματος εστίας 

 Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας για κάθε εστία 

 Αυτόματη απενεργοποίηση εστιών 

 Εντοιχιζόμενος φούρνος ΙΝΟΧ χωρητικότητας 60Lt.  

 Ενεργειακή κατανάλωση: Α -20%, -20% (0,79kwh) από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 

(0,99kwh) για την ενεργειακή κλάση Α.  

 Πόρτα σε εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό.  

 Εσωτερική επιφάνεια φούρνου από αντικολλητικό εμαγιέ υψηλής αντοχής.  

 Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια ecoclean.  
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 Αναδιπλούμενο γκριλ για ευκολότερο καθαρισμό της οροφής του φούρνου.  

 8 τρόποι λειτουργίας: πάνω & κάτω θέρμανση, γκριλ μικρής επιφάνειας, γκριλ μεγάλο, 

κάτω θέρμανση, 3D θερμός αέρας, συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, βαθμίδα για πίτσα, 

βαθμίδα ξεπαγώματος.  

 Βυθιζόμενοι διακόπτες.  

 Κλείσιμο πόρτας softclose.  

 Φωτισμός φούρνου.  

 Ρύθμιση on, off, χρονοδιακόπτης.  

 Ανεμιστήρας ψύξης.  

 Πλήκτρο ασφαλείας για παιδιά.  

 Τριπλό κρύσταλλο πόρτας.  

 Ταχύτητα.  

 Γρήγορη και αυτόνομη προθέρμανση.  

 Βοηθητικό συρτάρι 

 Να περιλαμβάνει ένα ταψί και μία σχάρα 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο παρασκευαστήριο προγεύματος. 

 

Α.Τ. 2.24 Απορροφητήρας 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Επίτοιχος  

 Πλάτος 60 εκ.  

 Μεταλλικά φίλτρα κατάλληλα να πλένονται  

 2 κινητήρες υψηλής απόδοσης  
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 3 βαθμίδες λειτουργίας  

 Μέγιστη απορροφητικότητα 350 κυβ.μέτρα/ώρα περίπου.  

 Ανεξάρτητος διακόπτης ΟΝ-OFF με λαμπτήρες για το φωτισμό.  

 Ιnox  

Τεμάχια που προβλέπονται 5 (πέντε). Τα 4 (τέσσερα) τεμάχια θα τοποθετηθούν στα 

διαμερίσματα και το 1 (ένα) θα τοποθετηθεί στο παρασκευαστήριο προγεύματος. 

 

Α.Τ. 2.25 Τηλεόραση 

Τύπος LED-TV, Τεχνολογία 3D, Διαγώνιος 46", Ευκρίνεια Full HD, Συχνότητα XR 200, 

Εφαρμογες Internet, Πλοήγηση internet, Αναπαραγωγή USB Βίντεο – Μουσική - 

Φωτογραφίες, Ανάλυση 1920 x 1080, Ψηφιακός Δέκτης DVB-T, Κωδικοποίηση ψηφιακού 

σήματος MPEG4/MPEG2, Αudio Technology Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby Digital 

Pulse, Ισχύς Ηχείων 2 x 10 Watt, Γλώσσα Teletext Ελληνικά, Είσοδοι 4xHDMI 1xΕίσοδος 

Component RGB 1xΕίσοδος Scart 1xComposite 1xD-Sub 15 pin 1xAudio RCA (L/R) in, Έξοδος 

1xΈξοδος Optical 1xAudio RCA (L/R) out 1xStereo Mini Jack out, Λοιπές Συνδέσεις 2xUSB 2.0 

1xPCMCIA Θύρα RJ- 45 (Ethernet), Διαστάσεις Πλάτος 107.8 cm, Ύψος (με βάση) 69 cm, 

Βάθος (με βάση) 26 cm, Βάθος 4.2 cm, Βάρος (με βάση) 18 kg, Εγγύηση: 1ος Έτους. 

Τεμάχια που προβλέπονται 3 (τρία). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα αναψυχής. 

 

Α.Τ. 2.26 Γραφομηχανή 

Ηλεκτρονική, λειτουργεί με ρεύμα 220 V, ελληνική μαργαρίτα. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στην αίθουσα εργοθεραπείας. 

 

Α.Τ. 2.27 Ραπτομηχανή 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 32 Διαφορετικές βελονιές: βασικές, διακοσμητικές και ελαστικές  





ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ      Σελ. 88 / 197 

 

 

   
 Αυτόματη Κουμπότρυπα  

 Αυτόματο πέρασμα της κλωστής στη βελόνα  

 Ραπτομηχανή βαρέως τύπου  

 Υψηλή ταχύτητα μέχρι 1.100 βελονιές το λεπτό  

 Ευθεία και Ζικ-Ζακ ραφή  

 Ρύθμιση μήκους βελονιάς έως 4mm & πλάτους βελονιάς έως 6mm  

 Σύστημα snap-on στο ποδαράκι  

 Διακόπτης στερεώματος ραφής  

 Εύκολη επιλογή βελονιάς  

 Διαφορετικές θέσεις βελόνας  

 Μεταλλικό σασί  

 Μοτέρ & λαμπάκι  

 Βολικό χερούλι μεταφοράς  

 Αποσπώμενο πλατό με ενσωματωμένη θήκη εξαρτημάτων  

 Ρύθμιση μήκους βελονιάς & πλάτους  

 Υποδοχή βάσης 2ης κλωστής για δίδυμη βελόνα  

 Διαστάσεις Ραπτομηχανής Πλάτος 39cm Ύψος 29cm Βάθος 16cm  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στην αίθουσα εργοθεραπείας. 

 

Α.Τ. 2.28 Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Διαστάσεις  
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 Βάρος: max 15,00kgr  

 

Τροφοδοσία  

 Τύπος Τροφοδοσίας Ρεύμα  

 

Απόδοση  

 Μέγιστη θερμοκρασία νερού 40C  

 Ισχύς κινητήρα 2.100W  

 Πίεση 145bar  

 Μεγ. Ρυθμός Ροής 500lt/h  

 

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα χρησιμοποιηθεί για την καθαριότητα όλων των 

χώρων. 

 

Α.Τ. 2.39 Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικές 

Πρέπει να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 30 lit και μήκος καλωδίου τουλάχιστον 5 m. Να 

παράσχουν λειτουργικό - στεγνό καθάρισμα και να μπορούν να κάνουν συλλογή υγρού 

ρύπου και στεγνού. Να έχουν βάρος μικρότερο των 10 κιλών και  περιστρεφόμενους 

κυλίνδρους που δεν αφήνουν σημάδια σε ευαίσθητες επιφάνειες. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Θα χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα όλων 

των χώρων. 

 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α.Τ. 3.1 Υπολογιστής  

Θα γίνει προμήθεια 3 (τριών) φορητών υπολογιστών (laptop) και 4 (τεσσάρων) σταθερών 

(desktop). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά φορητών υπολογιστών:  
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 Επεξεργαστής δυνατοτήτων τουλάχιστον Intel Ι3 dual core 2.8gHz  

 RAM 4GB DDR3 1600MHZ  

 HD 500GB  

 Οθόνη έγχρωμη διαστάσεων 15.6"  

 DVD±R/RW  

 Windows 7  

 Κάρτα γραφικών με μνήμη 1GB  

 1x HDMI,2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45, (Headset θύρα : δεν απαιτείται)  

 Θύρα Ethernet  

 Ενσωματωμένα ηχεία-μικρόφωνο  

 Ενσωματωμένη κάμερα  

 Card reader  

 Li-ion battery  

Τεχνικά χαρακτηριστικά σταθερών υπολογιστών: 

 Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Professional 

 Midi Tower 

 Τύπος Motherboard ATX  

 Τροφοδοτικό 650 W 

 Τύπος μητρικής κάρτας M-ATX υποστηριζόμενης μνήμης DDR4 έως 32GB 

 Επεξεργαστής i5 ή i7 

 Μνήμη RAM 8GB DDR4 

 Σκληρός Δίσκος 256GB SSD 
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 Κάρτα γραφικών 2GB DDR5 

 Οπτικό Μέσο DVD±RW 

 Δικτύωση LAN  

 USB 3 τουλάχιστον 6 θύρες 

 Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στην μητρική 

 Πληκτρολόγιο  

 Ποντίκι 

 Ηχεία 5w RMS  

 Οθόνη 19 ιντσών Τεχνολογίας LED 

Τεμάχια που προβλέπονται 7 (εφτά). Θα τοποθετηθούν στα γραφεία. 

 

Α.Τ. 3.2 Φωτοτυπικό μηχάνημα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Επιτραπέζιο μηχάνημα με σταθερή επιφάνεια πρωτοτύπου.  

 Η ταχύτητα αντιγραφής να είναι τουλάχιστον 30 αντίγραφα Α4 ανά λεπτό.  

 Μεγέθη πρωτοτύπων και αντιγράφων A4.  

 Τροφοδοσία χαρτιού από κασέτα συνολικής χωρητικότητας περίπου 500 φύλλων.  

 Δυνατότητα ZOOM σμικρύνσεις - μεγεθύνσεις.  

 Τροφοδότης.  

 Αυτόματη διπλή όψη.  

 Η τροφοδοσία (BY PASS 50 θέσεων) να είναι χειροκίνητη και να μας επιτρέπει σε 

οποιαδήποτε στιγμή να έχουμε φωτοαντίγραφα.  

 Να διαθέτει οθόνη μηνυμάτων.  
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 Δυνατότητα χρήσης ως εκτυπωτής και σαρωτής.  

 Σύνδεση με Ethernet – USB.  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στη γραμματεία. 

 

 

Α.Τ. 3.3 Εκτυπωτής 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Έγχρωμος,  

 Δυνατότητα εκτύπωσης σελίδας μεγέθους Α4 και Α3  

 Θύρα Ethernet και USB.  

 Ταχύτητα εκτύπωσης 8 σελ./1 min τουλάχιστον έγχρωμη, 14 σελ για ασπρόμαυρη 

εκτύπωση  

 Ανάλυση 4800x1200 dpi έγχρωμη και 1200Χ600 dpi ασπρόμαυρη  

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Θα τοποθετηθούν στα γραφεία. 

 

Α.Τ. 3.4 Υπολογιστής διαδραστικής ψυχαγωγίας 

Κονσόλα βιντεοπαιχνιδιού τελευταίας γενιάς με δυνατότητες να παράσχει οπτική ψηφιακή 

πληροφορία σε έναν ή περισσότερους παίκτες, να δέχεται σαν είσοδο δεδομένα από 

παίκτες, να διαχειρίζεται τα δεδομένα αυτά με βάση κάποιους προγραμματισμένους για το 

παιχνίδι κανόνες, να τροποποιεί τις ψηφιακές πληροφορίες στους παίκτες. 

Τεμάχια που προβλέπονται 3 (τρία). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα αναψυχής. 

 

Α.Τ. 3.5 Προτζέκτορας – Πανί 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Τεχνολογία 3 LCD  
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 Ανάλυση οθόνης 1280Χ800  

 Φωτεινότητα 3300lumens τουλάχιστον  

 Αντίθεση 5000:1 τουλάχιστον  

 Διάρκεια ζωής λάμπας τουλάχιστον 5000 ώρες  

 Διαγώνιος 30-300”  

 Manual Zoom τουλάχιστον Χ 1,2  

 Είσοδοι, 1 HDMI, 2XUSB TYPE A, 1XUSB type B, Rj-45, Microphone Jack  

 Έξοδοι 1Χ MINI D-Sub 15pin για οθόνη, Audio Out(1 pair RCA)  

 Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή  

 Τηλεχειριστήριο  

 3 Χρόνια εγγύηση αντιπροσωπείας Ελλάδας  

 Βάση οροφής προτζέκτορα  

 Βάση προτζέκτορα  

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα αναψυχής. 

 

Α.Τ. 3.6 Διαδραστικός πίνακας 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Τεχνολογία υπερύθρων με χρήση ενσωματωμένου πυκνού υπέρυθρου πλέγματος που 

περιβάλλει όλη την επιφάνεια και την σαρώνει για άμεσο εντοπισμό της επαφής του 

χρήστη.  

 MultiTouch με ταυτόχρονη χρήση με 2 έως 10 δαχτυλα  

 Aνάλυση 32.768x32.768 pixels, 600dpi  

 Tαχύτητα ανίχνευσης : 8m/s  
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 Ακρίβεια 0.05mm  

 Ρυθμός επεξεργασίας σήματος : 480dots/sec  

 Eπιφάνεια υψηλής αντοχής, που λειτουργεί κανονικά ακόμα και εάν γρατζουνιστεί ή 

χτυπηθεί.  

 Δυνατότητα χρήσης μαρκαδόρων ασπροπίνακα  

 14 μόνιμα πλήκτρα συντόμευσης.  

 Σύνδεση USB – Tροφοδοσία μέσω USB 

 Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης Wireless με πρόσθετο Wireless Module  

 Συμβατό με Windows XP/7/8.1/10, Linux, κλπ  

 Πιστοποίηση CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021, WEEE  

 Διαστάσεις πίνακα συνολικά: 171x123x3,8cm  

 Βάρος 17.8Kg  

 Eγγύηση κατασκευαστή 3 Ετη  

 LMA Tool ελληνικό software δημιουργίας διαδραστικών μαθημάτων (τελευταίες 

εκδόσεις).  

 Eγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του πίνακα και του software σε CD στα 

Ελληνικά  

 Kαλώδιο USB 6m  

 2 dummy pens, εξαρτήματα επιτοίχιας στήριξης.  

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα αναψυχής. 

 

Α.Τ. 3.7 Χαρακτική μηχανή με δρομολογητή και φρέζα 

Με ανοιχτή κατασκευή στο κάτω μέρος της μηχανής και οδήγηση από 2 κινητήρες στον 

άξονα Χ ώστε να επιτρέπουν να τοποθετηθούν κομμάτια με απεριόριστο ύψος. Με μαύρη 
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πλαστική καδένα καλωδίων σε όλους τους άξονες, που επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση των 

καλωδίων. Επίσης, πρέπει να εξοπλισμένη με ένα πλήκτρο emergency stop και ένα 

πρόσθετο πλήκτρο emergency stop βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του controller.  

Βασικός εξοπλισμός όλων των High-Z CNC φρεζών και χαρακτικών μηχανών:  

 Λογισμικό ConstruCAM-3D limited (από την S-720 και από την S-400/T) 

περιλαμβάνεται.  

 Χωρίς επαφές τερματικοί διακόπτες αναφοράς άξονα και ορίων, πλήκτρα emergency 

stop, γραμμικοί οδηγοί 22mm και ανεξάρτητα προσαρμοζόμενα περικόχλια.  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στην αίθουσα εργοθεραπείας. 

 

Α.Τ. 3.8 Εκτυπωτής Α3 αίθουσας εργοθεραπείας 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Έγχρωμο.  

 Laser.  

 Δυνατότητα εκτύπωσης και εκτύπωσης διπλής όψης με ανάλυση 1200Χ1200  

 Δυνατότητα σάρωσης, αντιγραφής και fax  

 Η ταχύτητα εκτύπωσης να είναι τουλάχιστον 14 αντίγραφα Α4 ανά λεπτό.  

 Μεγέθη πρωτοτύπων και αντιγράφων Α4.  

 Μνήμη 256ΜΒ τουλάχιστον  

 Τροφοδοσία χαρτιού από κασέτα συνολικής χωρητικότητας περίπου 150 φύλλων.  

 Να διαθέτει οθόνη μηνυμάτων.  

 Σύνδεση USB, Ethernet, Wi-Fi  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στην αίθουσα εργοθεραπείας. 
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Α.Τ. 3.9 Εκτυπωτής 3d αίθουσας εργοθεραπείας 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Δυνατότητα εκτύπωσης τρισδιάστατα, σκληρών πλαστικών αντικειμένων από ABS, PLA 

και Nylon υλικών.  

 Μέγιστες διαστάσεις εκτύπωσης μοντέλου έως 285 x 270 x 230 mm .  

 Θερμαινόμενος θάλαμος εκτύπωσης  

 Σε κάθε "εκτύπωση" να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εώς και 3 χρώματα-υλικά, 

ανάλογα με τον αριθμό των κεφαλών του 3D Printer.  

 Δυνατότητα δημιουργίας υποστηρικτικής δομής (support).  

 Υποστηρικτικό υλικό Infinity Support, με την ιδιότητα να διαλύεται εύκολα και γρήγορα 

σε νερό.  

 Έξυπνο σύστημα cartridge.  

 Λειτουργία σε συνθήκες γραφείου.  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στην αίθουσα εργοθεραπείας. 

 

Α.Τ. 3.10 Σύστημα δημιουργίας διαδραστικής εικονικής παιδικής χαράς 

Μια υπερσύγχρονη οθόνη προβολής σε συνδυασμό με αισθητήρες διπλής κίνησης 

μετατρέπει ένα κανονικό πάτωμα σε μια υπαίθρια παιδική χαρά. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στην αίθουσα αναψυχής. 
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Α.Τ. 3.11 Προτζέκτορας πλανητάριο 

Πλανητάριο υψηλής ευκρίνειας, με περιστρεφόμενη προβολή 360º (για οροφή ή τοίχο). 

Νυχτερινός ουρανός, επιλογή με αστερισμούς και διάττοντες αστέρες. Διαστάσεις: Ύψος 

17.00cm, Πλάτος 17.00cm, Βάθος 16.00cm. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα ησυχαστηρίου. 

 

Α.Τ. 3.12 Φωτογραφική μηχανή 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Με ανακλινόμενη οθόνη 3,2”, λήψη βίντεο Full HD, Wi-Fi & GPS.  

 2 έτη εγγύηση αντιπροσωπείας  

 36 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας  

 Ανάλυση:24.2 MP  

 Μέγεθος αισθητήρα:23.5 x 15.6 mm  

 Ταχύτητα λήψης (fps):5 fps  

 ISO:100 – 12800  

 Ανάλυση video:Full HD 1080p  

 Ταχύτητα κλείστρου:30 - 1/4000 sec  

 Διαγώνιος οθόνης:3.2"  

 WiFi:Ναι  

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα αναψυχής. 
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Α.Τ. 3.13 Ακουστικά κεφαλής 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Ασύρματα 

 Υποστήριξη ασύρματων στερεοφωνικών συσκευών για λήψη στερεοφωνικής μουσικής 

A2DP από φορητό υπολογιστή, tabletPC, iphone, blackberry, ασύρματο προσαρμογέα ή 

άλλη συσκευή που υποστηρίζει ασύρματο στερεοφωνικό ήχο. 

 Χρόνος ομιλίας: έως 7 ώρες. 

 Χρόνος μουσικής: έως 10 ώρες. 

 Εύρος απόκρισης 20-20 kHz 

 Συμβατότητα με μεγάλη γκάμα συσκευών κινητών. 

 Συμβατό με IOS ,Android windows συσκευές. 

Τεμάχια που προβλέπονται 3 (τρία). Θα τοποθετηθούν στην αίθουσα αναψυχής. 

 

ΤΜΗΜΑ 4 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Α.Τ. 4.1 Αμαξίδιο δίσκων 

Αμαξίδιο δίσκων. Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 4.2 Σέτ μαχαιροπήρουνα (20 τεμ) 

Σέτ μαχαιροπήρουνα (20 τεμ). Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 
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Α.Τ. 4.3 Σέτ μαχαίρια κοπής (5 τεμ) 

Σέτ μαχαίρια κοπής (5 τεμ). Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 4.4 Σέτ κατσαρόλες (5 τεμ) 

Σέτ κατσαρόλες (5 τεμ). Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 4.5 Σέτ πιατων σερβιρίσματος (18 τεμ) 

Σέτ πιατων σερβιρίσματος (18 τεμ). Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 4.6 Σέτ ποτήρια (6 τεμ.). 

Σέτ ποτήρια (6 τεμ.). Θα πρέπει να διαθέτει CE MARK. 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 4.7 Τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

Τροχήλατος κάδος απορριμμάτων. Είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό, διαθέτει 

τροχήλατη βάση και καπάκι. Η χωρητικότητα του είναι  50 λίτρα και οι διαστάσεις 465χιλ. 

διάμετρο και 764χιλ. ύψος.      
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Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο παρασκευής προγεύματος. 

 

Α.Τ. 4.8 Πάγκοι κουζίνας inox 

Πολυχρηστικός πάγκος κουζίνας από inox και duropal (διαστάσεων 1,3 x 0,6 μέτρων 

τουλάχιστον). 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο παρασκευής προγεύματος. 

 

Α.Τ. 4.9 Νεροχύτης 

Επαγγελματικός νεροχύτης λάντζα πλάτους 60-70cm ανοξείδωτος, ερμάριο κλειστό 185cm 

με 2 γούρνες ντουλάπια αναμικτήρα, κρούνο καταιωνιστήρα και λοιπά εξαρτήματα. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο παρασκευής προγεύματος. 

 

Α.Τ. 4.10 Τραπέζι εργασίας με συρτάρι από ανοξείδωτο χάλυβα 

Τραπέζι εργασίας με συρτάρι από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 150Χ70Χ85 εκ. Η  

κατασκευή να είναι εξ΄ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 1 χιλιοστού τύπου 

304 – Β κατά ΑΙΙΣ 18/10 (18% χρώμιο και 10% Νικέλιο). 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο παρασκευής προγεύματος. 

 

 

Α.Τ. 4.11 Ερμάριο ντουλάπα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Ερμάριο ντουλάπα από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 180Χ70Χ170εκ. με τέσσερις 

περιστροφικές πόρτες και ενδιάμεσα ράφια. Η  κατασκευή να είναι εξ΄ ολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 1 χιλιοστού τύπου 304 – Β κατά ΑΙΙΣ 18/10 (18% χρώμιο 

και 10% Νικέλιο) και ενίσχυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα τουλάχιστον 2 χιλιοστών 

πάχους. 

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στον χώρο παρασκευής 

προγεύματος. 
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Α.Τ. 4.12 Μπαταρία βρύσης 

ΙΝΟΧ Αποσπώμενο και περιστρεφόμενο ρουξούνι 360 μοιρών. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο παρασκευής προγεύματος. 

 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

Α.Τ. 5.1 Μπιλιάρδο  

Το μπιλιάρδο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:  

- Ξύλινο τραπέζι Αμερικάνικου μπιλιάρδου με επένδυση τσόχας πράσινου χρώματος στο 

χώρο του παιχνιδιού. Διαστάσεις: Ύψος 77cm, Μήκος 182cm, Πλάτος 95cm Βάρος 35.5kg, 

Πάτωμα Ξύλο / Τσόχα, Μπάλες Ø48mm. Στον εξοπλισμό πρέπει να περιλαμβάνονται 

τέσσερεις στέκες και μπάλες.  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο αναψυχής. 

 

Α.Τ. 5.2 Πινγκ Πονγκ  

Περιγραφή:  

 Ειδική επιφάνεια πολλαπλών φύλλων 25 mm  

 Εσωτερικού χώρου, ITTF approved  

 Πράσινο  

 Ειδική επιφάνεια παιχνιδιού χωρίς αντανάκλαση  

 Σκελετός 60x40mm 

 2 Σταθερές βάσης μεταφοράς  

 Ρόδες 100mm 8 περιστρεφόμενες  

 Μηχανισμός αναδίπλωσης με αυτόματο σύστημα διπλού κλειδώματος  
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 Χαμηλό κέντρο βάρους και ύψους (διπλωμένο) 163 cm  

 Δυνατότητα ατομικής προπόνησης με την αναδίπλωση μόνο μιας πλευράς του 

τραπεζιού (Play- Back -Position)  

 Βάρος 119kg  

 Δίχτυ  

 Ανθεκτικό προστατευτικό κάλυμμα.  

Διαστάσεις:  

 Διαστάσεις διεθνών προδιαγραφών (Μ/Π/Υ): 274 x 152,50 x 76 cm  

 Διαστάσεις τραπεζιού όταν είναι διπλωμένο: 152,5 x 66,5 x 171,5 cm. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο αναψυχής. 

 

Α.Τ. 5.3 Αιρ Χόκευ  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Εξωτερικές διαστάσεις: 213,5 x 122 cm  

 Επιφάνεια παιχνιδιού: 193 x 102 x 2,5 cm  

 Καμπίνα από MDF πάχους 16 mm, με μαύρη επίστρωση και προφίλ χρωμίου, ανθεκτικό 

στις κρούσεις και τις γρατσουνιές  

 Επιφάνεια παιχνιδιού πάχους 3mm με λευκό φόντο και γεωμετρική διακόσμηση  

 Υψηλή απόδοση ανεμιστήρα που δημιουργεί ενιαίο στρώμα αέρα  

 Γρήγορη και εύκολη ανάκτηση του puck πίσω από κάθε τέρμα  

 Ηλεκτρονικός μετρητής σκορ με ηχητική ειδοποίηση σκοραρίσματος  

 Ύψος: 81 cm  

 Βάρος: 100 kg  
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 Ηλεκτρική σύνδεση: 220V-240V / 50-60 Hz  

 Διακόπτης ON / OFF  

 Πόδια από MDF 16 mm με μαύρη επίστρωση και προφίλ χρωμίου  

 Ρεγουλατόροι επιπέδωσης  

 Διαστάσεις συσκευασίας: 220 x 127 x 30 cm  

 Περιλαμβάνονται: 4 σφυριά και 4 pucks  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο αναψυχής. 

 

Α.Τ. 5.4 Τραμπολίνο  

Τραμπολίνο με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό. Ο σκελετός να είναι προστατευμένος από 

βραδύκαυστο αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, με επένδυση από υψηλής ποιότητας και 

αντοχής βινύλιο (PVC), αδιάβροχο και μη τοξικό. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα με 

επιλογή του επιθυμητού από την αναθέτουσα αρχή. Με διαστάσεις: 160 εκ Χ 160 εκ Χ 45 εκ 

ύψος. Να έχει μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 100 κιλά. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο αναψυχής. 

 

Α.Τ. 5.5 Μπασκέτα  

Να είναι ρυθμιζόμενη και μεταλλική. Τα μεταλλικά τμήματα της να κατασκευαστούν από 

χάλυβα. Η μπασκέτα να είναι βαμμένη με ένα λεπτό φινίρισμα ηλεκτροστατικής βαφής, που 

δεν αφήνει τα μέρη του να σκουριάζουν και να τα κάνει ανθεκτικά στις γρατσουνιές. Οι 

στύλοι να είναι κατασκευασμένοι από βαρύ χάλυβα και οι φορητές βάσεις και τα ταμπλό 

από πολυαιθυλένιο.  

Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 Ύψος: από 2,3 έως 3,05 μέτρα  

 Διάμετρος στεφανιού: 45 εκ., για #7 πρότυπο μπάλας μπάσκετ  

 Μέγεθος ταμπλό: 111Χ76Χ4 εκ  
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 Υλικό ταμπλό: Πολύ-χλωριούχο βινύλιο (PVC) με πλαίσιο από ποαιθυλένιο (PE)  

 Υλικό στύλου: μεταλλικός σωλήνας τριών τεμαχίων  

 Υλικό βάσης: Χυτό καλούπι πολυαιθυλένιο (ΡΕ)  

 Η βάση να μπορεί να γεμίσει με αα5 κιλά νερό ή άμμο.  

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Θα τοποθετηθούν στον χώρο αναψυχής. 

 

Α.Τ. 5.6 Φωτιζόμενη πισίνα με μπαλάκια 

Διαστάσεις 145 Χ 145 Χ 72,5 εκ. Να αποτελείται από 4 ανεξάρτητες μεταξύ τους πλευρές και 

έναν ανεξάρτητο πάτο. Όλα τα τμήματά της να διαθέτουν ξύλινο σκελετό με επένδυση από 

αφρώδες, βραδύκαυστο υλικό με, ανθεκτικό, αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακό, μη τοξικό 

επικάλυμμα. Να διατίθεται σε πολλά χρώματα για επιλογή. Όλες οι ραφές να είναι 

κρυμμένες για επιπλέον ασφάλεια. Το πάχος των πλαϊνών τοιχωμάτων να είναι 20 εκ. Η 

βάση της (πάτος) να διαθέτει έναν έγχρωμο, ηλεκτροκίνητο και περιστρεφόμενο δίσκο για 

εναλλαγή τριών (3) διαφορετικών χρωμάτων. Η πισίνα να περιέχει διάφανα μπαλάκια, τα 

οποία αλλάζουν χρώμα μέσω του δίσκου και προκαλούν αισθητηριακή διέγερση. Να  

συμπεριλαμβάνονται 3 κουτιά με 500 έκαστο διάφανα μπαλάκια κούφια στο εσωτερικό, 

διαμέτρου 7,5 εκ.  

Να μην περιέχονται φθαλικές ενώσεις και να μην προκαλείται βλάβη σε περίπτωση επαφής 

με τη στοματική κοιλότητα. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε σκοτεινό περιβάλλον.  

Να είναι συμβατή με την Οθόνη Αφής ελέγχου του πολυαισθητηριακού χώρου και με το 

ασύρματο control λειτουργιών.  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στον χώρο αναψυχής. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑμεΑ 

Α.Τ. 6.1 Πρόσθιος περιπατητήρας ενηλίκων 

Ο περιπατητήρας είναι μεταλλικής κατασκευής, τροχήλατος, πτυσσόμενος, ρυθμιζόμενου 

ύψους. Η κατασκευή του να είναι στιβαρή, ανθεκτική σε καταπονήσεις και να παρέχει 

πλήρη ασφάλεια του χρήστη. Ο περιπατητήρας είναι κατασκευασμένος από σωληνωτό 
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βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, είναι ελαφρύς και κλείνει με εύκολο και ασφαλή τρόπο. 

Διαθέτει 4 τροχούς, συμπαγείς, με κίνηση μόνο προς τα εμπρός. Οι δύο εμπρόσθιοι τροχοί 

είναι περιστρεφόμενοι και οι δύο οπίσθιοι σταθεροί και διαθέτουν φρένα με μηχανισμό.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Διαστάσεις 

Ύψος από το δάπεδο έως τις χειρολαβές: 75 -100cm 

Μήκος: 66cm 

Πλάτος: 59cm 

Πλάτος μεταξύ χειρολαβών : 42cm 

Μέγεθος τροχών: 19cm 

Βάρος  Περιπατητήρα  8,5kg 

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 

χρήστη:     

125kg 

 

Ενδεικτική φωτογραφία 

                                                             

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Δύο για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 
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Α.Τ. 6.2 Αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου εφήβων - ενηλίκων 

Το αμαξίδιο είναι πτυσσόμενο και αναπαυτικό. Παρέχει σταθερότητα με δυνατότητα 

ελιγμών, περιστροφής και επιτάχυνσης με τη μικρότερη ώθηση από τις στεφάνες. Η 

επένδυση της πλάτης και του καθίσματος αποτελείται από υψηλής ποιότητας ύφασμα, 

υποαλλεργικό. Η επένδυση της πλάτης είναι διαιρούμενη με ρυθμιζόμενους ιμάντες και 

επικάλυμμα. Η πλάτη του αμαξιδίου είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος και η κλίση αυτής μπορεί 

να ρυθμιστεί επίσης. Το κάθισμα του αμαξιδίου  είναι ρυθμιζόμενο σε κλίση  και ύψος  

μέσω της εναλλαγής της θέσης των πίσω και των εμπρόσθιων τροχών. Διατίθεται σε 4 

μεγέθη πλάτους καθίσματος, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεγεθών ανάλογα 

με τα περιστατικά. Είναι εξοπλισμένο με διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα όπως : ιμάντα 

στήριξης κνήμης, προσθαφαιρούμενα μπράτσα ρυθμιζόμενα σε ύψος, ζώνη ασφαλείας 

λεκάνης, μαξιλάρι γενικής χρήσης, προσθαφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα σε κλίσεις 

και ύψος, τρόμπα και σετ εργαλείων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Ο σκελετός του αμαξιδίου  αποτελείται από χυτό αλουμίνιο χωρίς συγκολλήσεις, και 

είναι πτυσσόμενος. 

 Το πλάτος του καθίσματος διατίθεται σε 4 μεγέθη : 35cm/40cm/45cm & 50cm 

κατ’επιλογή. 

 Το ύψος της πλάτης ρυθμίζεται από 40 – 45cm 

 Η κλίση της πλάτης ρυθμίζεται από 0 (ορθή γωνία) έως +6ο (πίσω)  

 Οι πίσω τροχοί είναι 24” (ιντσών), με αεροθαλάμους και προσθαφαιρούνται από το 

σκελετό του αμαξιδίου εύκολα με τη χρήση ενός κουμπιού.  

 Ο σκελετός του αμαξιδίου διαθέτει 4 θέσεις εναλλαγής κέντρου βάρους μέσω της 

αλλαγής της θέσης των πίσω τροχών.  

 Το συνολικό πλάτος του αμαξιδίου προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος του πλάτους 

καθίσματος σε 57cm/62cm/67cm & 72cm.  

 Οι μπροστινοί τροχοί είναι 8” συμπαγείς και η βάση τους (πιρούνι) ρυθμίζεται σε ύψος 

και κλίσεις.  

 Τα φρένα του αμαξιδίου βρίσκονται περίπου στο ύψος των μηρών του χρήστη. 
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 Διαθέτει χειρολαβές οδήγησης για τον συνοδό.  

 Οι τροχοί διαθέτουν στεφάνες χειροκίνησης από αλουμίνιο. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Δύο για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.3 Αναπηρικό αμαξίδιο πολύρυθμιζόμενο εφήβων-ενηλίκων 

Διαθέτει ανατομικό κάθισμα τύπου bucket. Το τμήμα της πλάτης και του καθίσματος 

καλύπτονται από ειδικά μαξιλάρια από μη εύφλεκτο αφρολέξ, επενδεδυμένα από υψηλής 

ποιότητας πορώδες ύφασμα υποαλλεργικό (τρεβίρα). Το αμαξίδιο προσφέρει στο χρήστη τη 

μέγιστη δυνατή στήριξη του κορμού με άριστη αναπαυτικότητα. Να έχει πολλές 

δυνατότητες ρυθμίσεων όπως : Ρύθμιση των κλίσεων της πλάτης και ολόκληρου του 

καθίσματος μέσω ενός συστήματος με μπουκάλες αερίου. Το σύστημα αυτό  μπορεί να 

χρησιμοποιείται πολύ εύκολα από το συνοδό από δύο λαβές ενσωματωμένες με τις 

χειρολαβές οδήγησης του αμαξιδίου. Διατίθεται σε 4 μεγέθη .Το αμαξίδιο μπορεί να 

εξοπλισθεί με διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα όπως : Στήριγμα κεφαλής, υπερύψωση 

πλάτης, διαχωριστικό σκελών, μπράτσα ρυθμιζόμενα σε κλίσεις και ύψος , προστατευτικοί 

τροχοί αντιστήριξης, ιμάντες υποποδίων, ιμάντες ασφαλείας καθώς και τραπέζι 

εργοθεραπείας. Διαθέτει επίσης υποπόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίσεις με μπουκάλες 

αερίου προσθαφαιρούμενα, με υποστηρίγματα κνήμης. Διαθέτει τρόμπα και σετ εργαλείων. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

 Ο σκελετός του να αποτελείται από επιχρωμιωμένο, βαμμένο με σκόνη χάλυβα. 
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 Το πλάτος του καθίσματος να διατίθεται σε 4 μεγέθη : 35cm/40cm/45cm & 50cm 

κατ’επιλογή. 

  Το ύψος της πλάτης να διατίθεται σε 3 μεγέθη : 45cm/50cm & 60cm κατ’επιλογή.  

 Η πλάτη να διαθέτει υπερύψωση,  η οποία μπορεί να προσθέσει τουλάχιστον 10cm 

ύψος στο τμήμα της πλάτης. 

 Η πλάτη του αμαξιδίου να είναι πτυσσόμενη.   

 Ο σκελετός να διαθέτει πέντε  θέσεις εναλλαγής κέντρου βάρους μέσω της αλλαγής της 

θέσης των πίσω τροχών.  

 Μέσω των εναλλαγών του κέντρου βάρους, να μπορεί να αλλάξει και το ύψος του 

καθίσματος από το έδαφος και προσαρμόζεται από 46 – 53cm. 

 Το συνολικό πλάτος του αμαξιδίου να προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος του 

πλάτους καθίσματος σε 57cm/62cm/67cm & 72cm.   

 Οι πίσω τροχοί να είναι 24” (ιντσών) ή 22” κατ’επιλογή με αεροθαλάμους και  

προσθαφαιρούνται από το σκελετό του αμαξιδίου εύκολα με τη χρήση ενός κουμπιού.  

 Οι μπροστινοί τροχοί να είναι συμπαγείς μεγέθους 6” ή 8” κατ’επιλογή και  στηρίζονται 

επάνω σε πιρούνι το οποίο διαθέτει 3 θέσεις αλλαγής του ύψους της ρόδας.  

 Να διαθέτει φρένα που να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο ασθενής, αλλά και 

δισκόφρενα ενσωματωμένα στις χειρολαβές οδήγησης για τη χρήση από το συνοδό. 

 Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του αμαξιδίου να προσαρμόζεται ανάλογα με το 

μέγεθός του. Δηλαδή τα τέσσερα μεγέθη να είναι κατάλληλα για ασθενείς έως 

75kg/75kg/100kg & 120kg αντίστοιχα.   

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

Α.Τ. 6.4 Ορθοστάτης - TILT TABLE 

Ορθοστάτης ανακλινόμενος από 0°-90° μοίρες, τύπου τροχήλατος με τέσσερις (4) ρόδες και 

ποδόφρενα, σύστημα ανάκλησης με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό και χειριστήριο, πλαϊνά 

στηρίγματα θώρακος και λεκάνης,  στηρίγματα πλάτης και γονάτων, διαχωριστικό σκελών, 

ιμάντες ασφαλείας, προσθαφαιρούμενο τραπέζι εργοθεραπείας, διαιρούμενα υποπόδια με 

σανδάλια και στηρίγματα φτερνών.Διαθέτει ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανάκλησης από 0°-

90° μοίρες με χειριστήριο και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.Διατίθεται σε δύο (2) μεγέθη 

και καλύπτει ηλικίες από 6 ετών μέχρι και ενήλικες.Το ύψος του κυρίως κορμού έχει την 

δυνατότητα αυξομείωσης με την προσθήκη ή αφαίρεση τουλάχιστον δυο (2) πρόσθετων 

τεμαχίων διαφορετικών διαστάσεων, ανάλογα με το μέγεθος του πλαγιοστάτη. Το ύψος 

είναι ρυθμιζόμενο από 90cm – 170cm περίπου.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη 

σε πρηνή και ύπτια θέση.Διαθέτει πρόσθετο κομμάτι με ειδική οπή, κατάλληλου σχήματος, 

για την διευκόλυνση της αναπνοής του χρήστη όταν βρίσκετε σε πρηνή θέση.Διαθέτει 

πρόσθετο κομμάτι στήριξης σιαγώνας προσθαφαιρούμενο.Διαθέτει στηρίγματα θώρακος 

και λεκάνης, προσθαφαιρούμενα, ρυθμιζόμενα σε ύψος και πλάτος σε όλο το μήκος του 

κορμιού του ορθοστάτη.Διαθέτει στηρίγματα γονάτων, προσθαφαιρούμενα, ρυθμιζόμενα 

σε ύψος, βάθος και πλάτος και χρησιμοποιούνται όταν ο χρήστης βρίσκεται σε ύπτια 

θέση.Διαθέτει στήριγμα πλάτης, προσθαφαιρούμενο, ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος και 

χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης βρίσκεται σε πρηνή θέση.Διαθέτει προσθαφαιρούμενο 

τραπέζι εργοθεραπείας, ξύλινο, επενδεδυμένο  με σκληρό πλαστικό για εύκολο καθαρισμό. 

Το τραπέζι διαθέτει υπερυψωμένες πλευρές, τουλάχιστον 4cm, για να συγκρατεί τα 

αντικείμενα και να μην επιτρέπει την πτώση τους. Ρυθμίζεται σε ύψος, βάθος και κλίσεις 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο χρήστης βρίσκεται σε πρηνή θέση και όταν βρίσκεται 

σε ύπτια θέση. Διαθέτει διαιρούμενα υποπόδια που μπορούν να αντιστραφούν και να 

χρησιμοποιηθούν με σανδάλια ή στηρίγματα φτερνών. Τα υποπόδια είναι 
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προσθαφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίσεις.Το μήκος του σκελετού είναι από 

85cm – 111cm περίπου.Το πλάτος του σκελετού είναι από 54cm – 62cm περίπου.Το ύψος 

του ορθοστάτη με τον κορμό του σε οριζόντια θέση είναι από 67cm – 72cm περίπου.Η βάση 

του αποτελείται από προφίλ χαλυβδοσωλήνα και κομμάτια από επιχρωμιωμένο χάλυβα.Ο 

κυρίως κορμός του είναι ξύλινος επενδεδυμένος με ανθεκτική δερματίνη  με γέμιση από 

σφουγγάρι μετρίου σκληρότητας.Το βάρος του ορθοστάτη είναι από 23 – 33 κιλά (kg) 

περίπου.Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο από 70 – 100 κιλά (kg) περίπου. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

                         

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.5 Ορθοστάτης σε ορθή γωνία ηλεκτροκίνητος 

Κάθετος ορθοστάτης με τροχήλατη βάση τεσσάρων (4) τροχών με ποδόφρενα. 

Ηλεκτροκίνητο μηχανισμό άνελξης του χρήστη μέσω χειριστηρίου, από καθήμενη θέση με 

ειδικό σύστημα ιμάντες σαν παντελονάκι. Με πλαϊνά στηρίγματα θώρακος και λεκάνης. 

Στήριγμα κεφαλής, στηρίγματα γονάτων και πελμάτων καθώς και τραπέζι εργασιοθεραπείας 

με λαιμοκοπή. Η βάση του ορθοστάτη είναι τροχήλατη με τέσσερες ρόδες και ποδόφρενο 

και οι διαστάσεις της  είναι πλάτος από 77cm x μήκος 118cm.Διαθέτει ηλεκτροκίνητο 

μηχανισμό άνελξης και ορθοστάτισης του χρήστη μέσω χειριστηρίου που μπορεί να το 

χειρίζεται τόσο ο ίδιος όσο και ο θεραπευτής ή ο βοηθός. Διαθέτει επίσης εναλλακτικό 

χειριστήριο που ενεργοποιείται με το στόμα με ένα απλό φύσημα για να μπορεί ο 

ορθοστάτης να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα χωρίς βοήθεια ακόμη και από χρήστες με 

αδυναμία λειτουργίας στα άνω άκρα. Διαθέτει μαζί με τον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό 

άνελξης και σύστημα ιμάντων σαν παντελονάκι το οποίο αγκαλιάζει όλη την λεκάνη του 
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χρήστη με ασφάλεια κατά την άνελξη  του.Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να 

μπορεί να χρησιμοποιείται και σε χώρους όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό 

ρεύμα.Διαθέτει στοπ κινδύνου και μηχανισμό απελευθέρωσης των ιμάντων του συστήματος 

άνελξης σε περίπτωση που αυτό χρειασθεί.Είναι αυξομειούμενου ύψους για να καλύπτει 

χρήστες ύψους μέχρι και 2m. Διαθέτει τραπέζι εργασιοθεραπείας από συμπαγές ξύλο με 

λαιμοκοπή το οποίο είναι ρυθμιζόμενου ύψους. Διαθέτει διαιρούμενα στηρίγματα γονάτων, 

από μαλακό αφρώδες υλικό,  ρυθμιζόμενα σε ύψος, βάθος και πλάτος. Διαθέτει 

προσθαφαιρούμενα στηρίγματα και ιμάντες σταθεροποίησης των πελμάτων. Διαθέτει 

προσθαφαιρούμενα στηρίγματα κεφαλής, λεκάνης και θώρακος ρυθμιζόμενα σε ύψος, 

βάθος και πλάτος. Διαθέτει αυξομειούμενου ύψους βοηθητικές χειρολαβές για ευκολία του 

χρήστη κατά την άνελξη. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.6 Στρώμα θεραπείας 122 x 213 x 5 cm 

Στρώματα που διπλώνουν στη μέση κατασκευασμένα από αντιβακτηριδιακό υλικό. 

Διαστάσεις : 122 x 213 x 5 cm. 

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Τέσσερα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας 

και υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.7 Στρώμα θεραπείας 152 x 213 x 5 cm 

Στρώματα που διπλώνουν στη μέση κατασκευασμένα από αντιβακτηριδιακό υλικό. 

Διαστάσεις : 152 x 213 x 5 cm.  

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Τέσσερα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας 

και υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.8 Σύστημα σωστής στάσης 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από 17 διαφορετικά κομμάτια, τα οποία επιτρέπουν στον 

θεραπευτή να τοποθετήσει στη σωστή θέση το παιδί ή τον ενήλικα με διαφορετικούς 

τρόπους. Η κινητή βάση επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του παιδιού, ενώ παραμένει σε 

σωστή θέση και υποστήριξη.  

Ενδεικτική φωτογραφία 





ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ      Σελ. 113 / 197 

 

 

   

 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.9 Παράλληλες μπάρες με προσαρμοζόμενο ύψος για άσκηση βάδισης 

Παράλληλες μπάρες με προσαρμοζόμενο ύψος για άσκηση βάδισης που παρέχουν 

σταθερότητα. Οι μπάρες πρέπει να είναι καλυμμένες από αντιολισθητικό πλαστικό ενώ η 

βάση θα αποτελείται από στηρίξεις από επιχρωμιωμένο ατσάλι ενώ ο διάδρομος θα 

αποτελείται από μεταλλικό σκελετό ο οποίος θα είναι επενδυμένος με θερμοπλαστικό 

μόρφωμα ή «μαξιλαράκι», για καλύτερη θεραπευτική απόδοση. Το ύψος θα πρέπει να 

προσαρμόζεται από τα 69cm. στα 100cm., κλειδώνοντας στις διάφορες θέσεις με pins.  

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 
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Α.Τ. 6.10 Ξύλινα σκαμνάκια 

Σετ από ξύλινα σκαμνάκια ιδανικά για εκπαίδευση της στάσης και άλλες δραστηριότητες. Η 

επιφάνεια τους είναι αντιολισθητική και μπορούν να μπουν το ένα μέσα στο άλλο για 

ευκολότερη αποθήκευση. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

 

Α.Τ. 6.11 Τραπεζάκι άσκησης 

Τραπεζάκι δύο θέσεων με συρτάρι. Τραπέζι προσαρμοζόμενο κατά το ύψος της άσκησης με 

επιφάνεια που δεν χαράζει. Με γωνία κλίσης της επιφάνειας από 00 έως 450 και ύψος 

ρυθμιζόμενο από 74 έως 112 εκ. Πρέπει να παρέχει υποδοχή για αναπηρικό αμαξίδιο. Μία 

μεταλλική προεξοχή 6,4 εκ. γύρω από την επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού δεν επιτρέπει 

τα υλικά να πέφτουν κάτω. Είναι πτυσσόμενο, έχει βάρος 19Kgr. και πλένεται εύκολα. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.12 Ποδήλατο ασκήσεων 

Καθιστό ποδήλατο ασκήσεων με ρυθμιζόμενη αντίσταση σε 8 επίπεδα, ενδείξεις ταχύτητας, 

χρόνου, απόστασης, θερμίδων και παλμών καρδιάς. Εργοθεραπευτικό στατικό – εργοματικό 

ποδήλατο, εγκεκριμένο από την Ευρώπη με  CE 0297 / IEC EN. Ισχύς:  20-1000Watt. 

Οδήγηση: Δύο θέσεις. Φρενάρισμα: ηλεκτρομαγνητικό. Έλεγχος: DMS, έλεγχος της 

ταχύτητας με πρόγραμμα. Αντοχή σε βάρος: 150 Kgr. Διαστάσεις: 97εκ Χ 54εκ Χ 125εκ. Ίδιο 
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βάρος: 45 Kgr. Μνήμη προγράμματος: 128MB. Εύκολος χειρισμός. Προσαρμογή: οριζόντια / 

κάθετη. Προσαρμογή χειρολαβών: +1800 / -1800. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.13 Ηλεκτρικός διάδρομος 

Ανακλινόμενος διάδρομος με κλίση 12 % . Η ταχύτητα ρυθμίζεται από 0,8 – 16. Στην οθόνη 

καταγράφονται ο χρόνος, η ταχύτητα, η απόσταση, οι θερμίδες και ο καρδιακός παλμός. Οι 

διαστάσεις του τάπητα είναι : 132εκ x 51εκ, ενώ οι συνολικές διαστάσεις είναι 175εκ Χ 

85εκ.  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.14 CPM ώμου 

Συσκευή παθητικής κινητοποίησης κατάλληλο για προγράμματα αποκατάστασης παθήσεων 

ώμου. Η παθητική άσκηση βοηθά στην αποκατάσταση της δυσκαμψίας της άρθρωσης και 

της μυϊκής ατροφίας. Το μηχάνημα παρέχει εργονομικό και αυτόνομο remote control 

επιτρέποντας την επιλογή της κίνησης, τη ρύθμιση του εύρους κίνησης, της παύσης και του 

χρόνου. Επίσης, παρέχονται 16 προγράμματα για αποθήκευση. Οι κινήσεις που 

επιτρέπονται είναι : 

Απαγωγή – προσαγωγή. 
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Απαγωγή – προσαγωγή με συγχρονισμένη στροφή. 

Στροφή ώμου. 

Κάμψη – έκταση ώμου. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.15 CPM γόνατος 

Πρακτικό και ελαφρύ μηχάνημα παθητικής κινητοποίησης γόνατος με εύρος κίνησης  100 – 

1200 κάμψη. Η παθητική κινητοποίηση ενισχύει τη θρέψη και τη μεταβολική διεργασία, 

επιταχύνει την επούλωση των αρθρικών ιστών και βοηθά στην επούλωση του χόνδρου.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 16 προγράμματα.  

 Ρύθμιση του χρόνου θεραπείας.  

 Ρύθμιση της παύσης στο όριο κάμψης και έκτασης. 

 Ρύθμιση της έντασης με δυνατότητα βαθμιαίας αύξησης. 

 Δύναμη ομόκεντρα ή έκκεντρα. 

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

 

Α.Τ. 6.16 Ενεργοπαθητικό ποδήλατο άνω και κάτω άκρων 

Ποδήλατο ενεργητικής και παθητικής κινητοποίησης των άνω και κάτω άκρων, το οποίο 

αυξάνει το μυϊκό τόνο, την δύναμη και την ελαστικότητα, ενώ καταγράφει την διάρκεια της 

άσκησης, την δύναμη και τον παλμό της καρδιάς.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 10 επίπεδα αντίστασης. 

 10 επίπεδα ταχύτητας : 20- 60 rpm στην παθητική άσκηση. 

 Θέσεις εξάσκησης : 150, 300, 450 και 600. 

 Χρονοδιακόπτης 

 Ρυθμιζόμενο ύψος και μήκος. 

Το μηχάνημα άσκησης θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει τη φυσική ικανότητα. 

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργητική άσκηση σε διάφορους βαθμούς δυσκολίας, 

αλλά και για παθητική άσκηση ρυθμίζοντας τα επίπεδα ταχύτητας και ροπής. Να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένη ή καθόλου μυϊκή δύναμη όπως σε κακώσεις 

σπονδυλικής στήλης, σκλήρυνση κατά πλάκας, πολιομυελίτιδα κλπ.  

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα)

υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Α.Τ. 6.17 Συσκευή ηλεκτρομάλαξης

Τροχήλατη συσκευή ηλεκτρομάλαξης, με ροοστάτη στροφών, συνοδευμένη από 4 

εξαρτήματα.  

Ενδεικτική φωτογραφία

 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα)

υποστηριζόμενης διαβίωσης.

 

Α.Τ. 6.18 Ξύλινο πολύζυγο τοίχου

Τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 Μονές μπάρες τοίχου με πινακίδες από σουηδικό ξύλο οξιάς 

 Διαστάσεις 90 x 250 cm 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     

 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

Συσκευή ηλεκτρομάλαξης 

Τροχήλατη συσκευή ηλεκτρομάλαξης, με ροοστάτη στροφών, συνοδευμένη από 4 

Ενδεικτική φωτογραφία 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

Ξύλινο πολύζυγο τοίχου 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

Μονές μπάρες τοίχου με πινακίδες από σουηδικό ξύλο οξιάς  

Διαστάσεις 90 x 250 cm  
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. Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

Τροχήλατη συσκευή ηλεκτρομάλαξης, με ροοστάτη στροφών, συνοδευμένη από 4 

. Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 
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Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Δύο για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.19 Συσκευή θερμών επιθεμάτων 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Ο θερμαντήρας επιθεμάτων είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, έχει διπλά 

μονωμένα τοιχώματα και γι αυτό είναι ανθεκτικός και εξοικονομεί ενέργεια  

 Έχει ειδικό πιάτο που αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων και διαθέτει εσωτερικό 

πλέγμα για την τοποθέτηση επιθεμάτων  

 Έχει βαλβίδα για να φεύγει το νερό και ροδάκια τα οποία έχουν φρένο  

 Διαστάσεις: 40 x 60 x 81 cm  

 Περιλαμβάνονται 12 επιθέματα Tropic Pac στάνταρ μεγέθους  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.20 Φορητό κρεβάτι 

Φορητό κρεβάτι φυσικοθεραπείας με θήκη μεταφοράς διαστάσεων 186 Χ 80 εκ. 

Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους σε τρία επίπεδα, από 58 – 85εκ. Ενισχυμένος σκελετός 

αλουμινίου, επένδυση δερματίνης. Μέγιστο βάρος χρήστη 220kg.   

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα για το κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας και 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 

Α.Τ. 6.21 Κρεβάτι νοσηλείας με στρώμα, με πολύσπαστο σομιέ & αυξομείωση ύψους(κατάλληλη 

για χρήση από ΑΜΕΑ)   

Ηλεκτροκίνητο κρεβάτι με στρώμα με ρύθμιση ύψους, πλάτης & ποδιών διαστάσεων 200cm 

x 90cm. Συνδυασμός 3 μοτέρ με ανεξάρτητη κίνηση. Λειτουργία με χειριστήριο. Τροχήλατο 

με πέδηση σε 4 τροχούς βαρέως τύπου. Ξύλινες μετώπες χαρίζουν υψηλή αισθητική. 
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Μοναδική σταθερότητα σε όλες τις θέσεις για μέγιστη άνεση & ασφάλεια. Ορθοπεδική 

επιφάνεια από ανατομικά κρεβατόξυλα. Μηχανισμός ανάκλησης πλάτης με μοτέρ – 

χειριστήριο. Ενσωματωμένα πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα. Δυνατότητα τοποθέτησης 

βοηθημάτων, όπως τρίγωνο έλξεως. Στρώμα ανατομικό αναλόγων διαστάσεων, Latex (υλικό 

που προκύπτει από την επεξεργασία του φυσικού καουτσούκ), μεγάλης ελαστικότητας, 

αντιαλλεργικό, δεν κατακρατεί μικρόβια και βακτηρίδια. 

 

 

Ενδεικτική φωτογραφία 

 

 

Τεμάχια που προβλέπονται 6 (έξι). Τα συγκεκριμένα κρεβάτια θα τοποθετηθούν 2 στο 

διαμέρισμα του ισογείου και 4 στα διαμερίσματα του ορόφου.  

 

Α.Τ. 6.22 Κρεβάτι ορθοπεδικό με στρώμα, με ξύλινο πλαίσιο & ηλεκτροκίνητο σομιέ 

Κρεβάτι ηλεκτροκίνητο με ξύλινο πλαίσιο, διαστάσεων 200Χ90cm.Ρύθμιση κινήσεων με 

ειδικό χειριστήριο. Υψηλής αισθητικής με ξύλινες επενδύσεις (διαφόρων αποχρώσεων) 

κατάλληλο και για το σπίτι. Ορθοπεδική επιφάνεια από σανίδα οξιάς για πιο καλή 

εφαρμογή, καλύτερη στήριξη και προσαρμογή στις καμπύλες κάθε στρώματος, ώστε η 

σπονδυλική στήλη να επανέρχεται σε τέλεια φυσική κατάσταση.  Η διανομή πίεσης έτσι 
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είναι καλύτερη σ΄ όλο το σώμα, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αίματος χωρίς 

πόνους σε μυς και κλειδώσεις. Δυνατότητα τοποθέτησης βοηθημάτων, όπως προστατευτικά 

πλαϊνά, τρίγωνο έλξεως. Στρώμα ανατομικό αναλόγων διαστάσεων, 

προκύπτει από την επεξεργασία του φυσικού καουτσούκ), μεγάλης ελαστικότητας, 

αντιαλλεργικό, δεν κατακρατεί μικρόβια και βακτηρίδια.

Ενδεικτική φωτογραφία

Τεμάχια που προβλέπονται 6 (έξι)

διαμέρισμα του ισογείου και 5 στα διαμερίσματα του ορόφου. 

 

 

Α.Τ. 6.23 Συσκευή υπερύψωσης WC HI

Συσκευή υπερύψωσης τουαλέτας, προσθαφαιρούμενη από ειδικό πλαστικό 

πολυπροπυλένιο. Είναι προσθαφαιρούμενη για την χρήση της στη λεκάνη του 

κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη. Το ύψος της είναι 10

Ενδεικτικές φωτογραφίες

                   
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     

 
είναι καλύτερη σ΄ όλο το σώμα, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αίματος χωρίς 

πόνους σε μυς και κλειδώσεις. Δυνατότητα τοποθέτησης βοηθημάτων, όπως προστατευτικά 

πλαϊνά, τρίγωνο έλξεως. Στρώμα ανατομικό αναλόγων διαστάσεων, 

προκύπτει από την επεξεργασία του φυσικού καουτσούκ), μεγάλης ελαστικότητας, 

αντιαλλεργικό, δεν κατακρατεί μικρόβια και βακτηρίδια. 

Ενδεικτική φωτογραφία 

προβλέπονται 6 (έξι). Τα συγκεκριμένα κρεβάτια θα τοποθετηθούν 1 στο 

διαμέρισμα του ισογείου και 5 στα διαμερίσματα του ορόφου.  

Α.Τ. 6.23 Συσκευή υπερύψωσης WC HI-LO 

Συσκευή υπερύψωσης τουαλέτας, προσθαφαιρούμενη από ειδικό πλαστικό 

πολυπροπυλένιο. Είναι προσθαφαιρούμενη για την χρήση της στη λεκάνη του 

κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη. Το ύψος της είναι 10

ες 
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είναι καλύτερη σ΄ όλο το σώμα, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αίματος χωρίς 

πόνους σε μυς και κλειδώσεις. Δυνατότητα τοποθέτησης βοηθημάτων, όπως προστατευτικά 

πλαϊνά, τρίγωνο έλξεως. Στρώμα ανατομικό αναλόγων διαστάσεων, Latex (υλικό που 

προκύπτει από την επεξεργασία του φυσικού καουτσούκ), μεγάλης ελαστικότητας, 

 

. Τα συγκεκριμένα κρεβάτια θα τοποθετηθούν 1 στο 

Συσκευή υπερύψωσης τουαλέτας, προσθαφαιρούμενη από ειδικό πλαστικό 

πολυπροπυλένιο. Είναι προσθαφαιρούμενη για την χρήση της στη λεκάνη του wc όπου 

κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη. Το ύψος της είναι 10cm περίπου.  
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Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε W.C. διαμερίσματος υποστηριζόμενης 

διαβίωσης. 

  

Α.Τ. 6.24 Καρότσι WC – ντουζ ενηλίκων 

Τροχήλατο κάθισμα WC, με τέσσερες (4) περιστρεφόμενες ρόδες διαμέτρου   Φ 12 

εκατοστών με ποδόφρενα ή με, κατ’ επιλογή, δύο (2) περιστρεφόμενες ρόδες μπροστά του 

ίδιου μεγέθους και δύο (2) μεγάλες ρόδες πίσω διαμέτρου 24” με αντιολισθητική στεφάνη 

χειροκίνησης για αυτοεξυπηρέτηση ατόμων με τέτοιες δυνατότητες.  

Το κάθισμα διαθέτει ανθεκτικό σκελετό από χάλυβα βαμμένο με ειδική λευκή, 

αντισκουριακή  βαφή για επιπλέον προστασία. Η κατασκευαστική δομή του σκελετού  είναι 

τέτοια ώστε  επιτρέπει την πρόσβαση του καθίσματος πάνω από την λεκάνη WC και την 

χρήση του χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση του χρήστη από αυτό. Το κάθισμα διαθέτει για 

τον λόγο αυτό μεγάλη οπή σχήματος οβάλ. Διαθέτει κάθισμα και πλάτη από 

πολυπροπυλαίνιο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση Διαθέτει προσθαφαιρούμενο 

δοχείο νυκτός με χειρολαβή και καπάκι για χρήση όταν και όπου αυτό απαιτείται. Διαθέτει 

ενιαίο ρυθμιζόμενο υποπόδιο από πολυπροπυλένιο με δυνατότητα να μπαίνει συρταρωτά 

κάτω από το κάθισμα για αυτοεξυπηρέτηση και διευκόλυνση χρηστών που έχουν την 

δυνατότητα να σταθούν από μόνοι τους. Το πλάτος του καθίσματος είναι 58 cm και το 

μήκος του 94cm. Το ύψος του είναι ρυθμιζόμενο  από 45 – 60cm εκατοστά. Διαθέτει 

προσθαφαιρούμενα μπράτσα, από πολυπροπυλένιο, για εύκολη μετακίνηση από και προς 

το αμαξίδιο. Το συνολικό βάρος του καθίσματος δεν υπερβαίνει τα 16 κιλά και μπορεί να 

σηκώνει άτομα τουλάχιστον μέχρι 135 κιλά. 

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 4 (τέσσερα). Ένα σε κάθε W.C. διαμερίσματος υποστηριζόμενης 

διαβίωσης. 

Α.Τ. 6.25 Σύστημα γερανών οροφής διαμερίσματος 

Ειδικό σύστημα γερανού οροφής τύπου 2515 LRC - Ceiling Track Motor, με σύστημα 

ανύψωσης και μεταφοράς του ασθενή τύπου χούφτας που αγκαλιάζει όλο τον κορμό κάτω 

από τις μασχάλες και τα πόδια ( Supperhands Body Support), καθώς και ειδικούς σάκους για 

να εξυπηρετούνται όλες οι μορφές αναπηρίας. Η κίνηση του γερανού επιτυγχάνεται μέσω 

χειριστηρίου υπερύθρων και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Στα υπνοδωμάτια κάθε 

διαμερίσματος οι κινητήρες του κινούνται  δεξιά και αριστερά ηλεκτροκίνητα επάνω σε 

τραβέρσα, και η τραβέρσα κινείται ηλεκτροκίνητα  πάνω σε παράλληλες ράγες 

τοποθετημένες στο ταβάνι, έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των δωματίων. Η χρήση 

του συστήματος μπορεί να γίνει και από τον ίδιο το χρήστη χωρίς την παρέμβαση του 

βοηθού, στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την αυτόνομη διαβίωση.  

Το σύστημα γερανού για τα υπνοδωμάτια κάθε διαμερίσματος διαθέτει τα παρακάτω :  

- 3 τεμ. Κινητήρες  τύπου 2515 LRC, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 9,5 Ah –  2x12V, με 

στοπ κινδύνου και μηχανικό κατέβασμα προς τα κάτω σε περίπτωση βλάβης. Το Μέγιστο 

επιτρεπόμενο φορτίο για κάθε κινητήρα είναι 200 κιλά. Το σύστημα επιτρέπει 160 

ανασηκώσεις με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. 

- 19 μέτρα ράγα αλουμινίου βαμμένη σε λευκό χρώμα.  

-  6 μέτρα ηλεκτροκίνητη τραβέρσα αλουμινίου βαμμένη σε λευκό χρώμα. 

- 3 τεμ. φορτιστής μπαταρίας.  

- όλα τα απαραίτητα στηρίγματα και βίδες για την καλύτερη και ασφαλέστερη τοποθέτηση 

στο ταβάνι.  

Ενδεικτικές φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στο διαμέρισμα του ισογείου.  

 

Α.Τ. 6.26 Σύστημα γερανών οροφής WC διαμερίσματος 

Ειδικό σύστημα γερανού οροφής τύπου 2515 LRC - Ceiling Track Motor, με σύστημα 

ανύψωσης και μεταφοράς του ασθενή τύπου χούφτας που αγκαλιάζει όλο τον κορμό κάτω 

από τις μασχάλες και τα πόδια ( Supperhands Body Support), καθώς και ειδικούς σάκους για 

να εξυπηρετούνται όλες οι μορφές αναπηρίας. Η κίνηση του γερανού επιτυγχάνεται μέσω 

χειριστηρίου υπερύθρων και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Στο μπάνιο κάθε 

διαμερίσματος ο κινητήρας κινείται δεξιά και αριστερά ηλεκτροκίνητα επάνω σε ράγα 

τοποθετημένη στο ταβάνι και ακολουθεί τη διαδρομή πάνω από τη λεκάνη wc και τη 

μπανιέρα. Η χρήση του συστήματος μπορεί να γίνει και από τον ίδιο το χρήστη χωρίς την 

παρέμβαση του βοηθού, στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την αυτόνομη διαβίωση.  

Το σύστημα γερανού για τα WC κάθε διαμερίσματος διαθέτει τα παρακάτω:  

- 1 τεμ. Κινητήρας  τύπου 2515 LRC, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 9,5 Ah –  2x12V, με 

στοπ κινδύνου και μηχανικό κατέβασμα προς τα κάτω σε περίπτωση βλάβης. Το Μέγιστο 
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επιτρεπόμενο φορτίο για κάθε κινητήρα είναι 200 κιλά. Το σύστημα επιτρέπει 160 

ανασηκώσεις με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. 

- 2 μέτρα ράγα αλουμινίου βαμμένη σε λευκό χρώμα.  

- 2 γωνίες 90ο βαμμένες σε λευκό χρώμα.  

- 1 τεμ. φορτιστής μπαταρίας.  

- 1 τεμ. Switch connector για την αλλαγή της διαδρομής του μοτέρ επάνω στις ράγες.  

- όλα τα απαραίτητα στηρίγματα και βίδες για την καλύτερη και ασφαλέστερη τοποθέτηση 

στο ταβάνι.  

Συστήματα ανύψωσης του ασθενή:  

- Σύστημα ανύψωσης χούφτας που αγκαλιάζει όλο τον κορμό κάτω από τις μασχάλες, από 

ανοξείδωτο χάλυβα 316 και ειδικά διαμορφωμένα στηρίγματα μηρών. Το σύστημα της 

χούφτας μπορεί εύκολα να το τοποθετήσει ο ίδιος ο ασθενής επάνω στο σώμα του και να 

χρησιμοποιεί το γερανό αυτόνομα. (2 τεμ.) 

- Σάκος ανύψωσης κατάλληλος για χρήση στη λεκάνη του wc  και τη μπανιέρα από 

αδιάβροχο δίχτυ υψηλής αντοχής. (2 τεμ.) 

-Σάκος ανύψωσης κατάλληλος για χρήση στη λεκάνη του wc  και τη μπανιέρα από 

αδιάβροχο δίχτυ υψηλής αντοχής με στήριγμα κεφαλής. (1 τεμ.) 

Οι σάκοι διατίθενται σε 4 μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες του κέντρου.  

Όλα τα παραπάνω συστήματα ανύψωσης είναι εργονομικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην 

χρειάζεται να αφαιρούνται από τον ασθενή κατά τη διάρκεια ένδυσης και απόδυσης από 

και προς τη χρήση της τουαλέτας.  

Ενδεικτικές φωτογραφία 
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Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Θα τοποθετηθεί στο διαμέρισμα του ισογείου. 

 

Α.Τ. 6.27 Κρεβάτι εξέτασης  

Κρεβάτι εξέτασης. Θα φέρει σκελετό μεταλλικό από σωλήνα τετραγωνικής διατομής. Η 

επιφάνεια κατάκλισης χωρίζεται σε δύο τμήματα (σώματος και κεφαλής). Είναι πάχους 

50mms και καλύπτεται από χρωματιστή δερματίνη. Το τμήμα κεφαλής μετακινείται από την 

οριζόντια θέση έως 90° περίπου με μηχανισμό σταθεροποίησης στην επιθυμητή θέση. 

Φέρει σύστημα εκτύλιξης χάρτου. Διαστάσεις : 70εκ x 65εκ x 185εκ (Υ x Π x Μ) Αντοχή σε 

βάρος: 120 kg. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

 

Α.Τ. 6.28 Φωριαμός φαρμάκων 

Φωριαμός φαρμάκων. Ντουλάπι φαρμακείου με 3 ράφια και 4 πόρτες. Διαστάσεις: 35εκ x 

60εκ x 170εκ. 
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Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

 

Α.Τ. 6.29 Τροχήλατο τραπέζι νοσηλείας 

Τροχήλατο τραπέζι νοσηλείας Φωριαμός φαρμάκων. Τροχήλατο με 2 ρόδες με φρένο. 

Ανοξείδωτο με 2 ράφια. Διάσταση: 50εκ Χ 70εκ X 80εκ. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

 

Α.Τ. 6.30 Συσκευή αναρρόφησης (επιτραπέζια) 

Η συσκευή αναρρόφησης πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ενήλικες όσο και σε 

παιδιά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ανθεκτικό δοχείο 1lt από πλαστικό υψηλής αντοχής, με δυνατότητα αποστείρωσης 

στους 120ο C. 

 Το δοχείο να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας προς αποφυγή υπερχείλισης 

 Αντιβακτηριδιακό φίλτρο 

 Με ρυθμιστή έντασης της πίεσης 

 Οθόνη ένδειξης πίεσης σε μονάδες kPa και Bar 

 Κατάλληλη για οικιακή αλλά και επαγγελματική χρήση (κυρίως σε μικροεπεμβάσεις) 

 Επίπεδο θορύβου: χαμηλό 

 Κύκλος λειτουργίας: Συνεχής 

 Βάρος: έως 3 Kg 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  
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Α.Τ. 6.31 Aπινιδωτής αυτόματος 

Ο απινιδωτής να είναι φορητός αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (AED), βάρους περίπου 

2kgr, με φωνητικές εντολές και οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. Να έχει τη δυνατότητα 

εκτίμησης, παρακολούθησης και διόρθωσης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης όταν 

αυτή εφαρμόζεται και παροχής οδηγίας προς το χρήστη για την απινίδωση με το πάτημα 

ενός κουμπιού. Να διαθέτει ένδειξη ηλεκτροκαρδιογραφήματος και μνήμη αποθήκευσης 

του συμβάντος. Να είναι εξοπλισμένος με μπαταρία λιθίου διάρκειας ζωής τουλάχιστο 

τεσσάρων ετών, θήκη αποθήκευσης και τρία ζευγάρια αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads) 

έτοιμα προς χρήση σε ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστο τέσσερα έτη. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

 

Α.Τ. 6.32 Σάκος πρώτων βοηθειών 

Αδιάβροχο σακίδιο χωρητικότητας τουλάχιστον 25lit. Να διαθέτει ενισχυμένη επένδυση 

κάτω μέρους, διαμέρισμα τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου και ρυθμιζόμενο ιμάντας ώμου 

για εύκολη μεταφορά. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

 

Α.Τ. 6.33 Στηθοσκόπιο 

Στηθοσκόπιο με διπλό κώδωνα, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με υψηλή ακουστική 

απόδοση, για διάγνωση ενηλίκων και παιδιών. Να διαθέτει ειδική μεμβράνη ακουστικών 

και ειδικά λάστιχα για να μην κρυώνει το δέρμα κατά την επαφή. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

Α.Τ. 6.34 Οξύμετρο δακτύλου 

Οξύμετρο σε θήκη προστασίας. Ηλεκτρονική οθόνη προβολής μετρήσεων και με εύρος 

μέτρησης : 60-99%. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  
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Α.Τ. 6.35 Πιεσόμετρο ψηφιακό 

Ψηφιακό πιεσόμετρο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Αυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου με εξελιγμένες λειτουργίες υψηλής ακρίβειας. 

 Με τεχνολογία AFIB για έγκαιρη διάγνωση κολπικής μαρμαριγής. 

 Τεχνολογία MAM τριών (3) μετρήσεων. 

 Προσαρμοσμένη περιχειρίδα για μέγιστη άνεση στη χρήση για όλα τα συνήθη 

μεγέθη βραχίονα. 

 Θήκη αποθήκευσης 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

 

Α.Τ. 6.36 Εργαλεία νευρολογικής εξέτασης 

Νευρολογικό σφυράκι με λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

 

Α.Τ. 6.37 Φιάλη οξυγόνου 

Φορητή φιάλη οξυγόνου, χάλυβα ή αλουμινίου, χωρητικότητας τουλάχιστον 5lit με κλείστρο 

– στρόφιγγα 25Ε και ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο.  

Α.Τ. 6.38 Μετρητής σακχάρου αίματος 

Χαρακτηριστικά: 

Ταχεία λειτουργία: Χρόνος εξέτασης το πολύ πέντε λεπτά με άμεσα αποτελέσματα. 

Άνεση για το χρήστη: Να απαιτείται μικρός απαιτούμενος όγκος δείγματος (5μL). 
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Ευκολία στη λειτουργία της. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο. 

 

Α.Τ. 6.39 Φορητή συσκευή υπερήχων με τσάντα μεταφοράς 

Είναι μια φορητή συσκευή κατάλληλη για θεραπεία υπερήχων με συχνότητα από 1 και 3 

MHz. Συνοδεύεται από μια κεφαλή πολλαπλών συχνοτήτων με μεγάλη επιφάνεια θεραπείας 

και χρήση 1 ή 3MHz. Για τη θεραπεία μικρών περιοχών επίσης συνοδεύεται από μια κεφαλή 

με μικρή επιφάνεια θεραπείας 0,8 cm2. Οι παράμετροι ορίζονται εύκολα μέσω ενός 

κεντρικού ρυθμιστή και παραμένουν ορατές στην οθόνη touch screen κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας. Συνεχής και παλμική εκπομπή υπερήχων. Κεφαλές πολλαπλών συχνοτήτων με 1 

και 3 MHz. Διαθέτει προγράμματα προεπιλεγμένων παραμέτρων με γραφικές απεικονίσεις, 

με δυνατότητα προσαρμογής από το χρήστη και αποθήκευσης στη μνήμη. Θεραπεία 

πραγματικού χρόνου, συγχρόνως και των 2 κεφαλών , με έλεγχο καλής επαφής κεφαλής 

θεραπείας με σώμα και αυτόματη διακοπή εκπομπής σε περίπτωση ανεπαρκούς σύζευξης. 

Κατάλληλη για θεραπεία σε νοσοκομείο ή στο σπίτι. Διαθέτει ελληνικό μενού. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο. 

 

Α.Τ. 6.40 Πολυόργανο γυμναστικής 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Πολυόργανο με στιβαρή κατασκευή για σταθερότητα και ασφάλεια. 

 Βάρη: τουλάχιστον 70kg. 

 Βάρος Χρήστη: 130kg περίπου 

 Διαστάσεις: 145 x 108 x 203cm. 

 Ρυθμιζόμενη πλάτη - κάθισμα. 

 Καλύμματα που καθαρίζονται εύκολα. 

 Πολλές διαφορετικές θέσεις χρήστη. 

 2 θέσεις για τα πόδια. 
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 Δυνατότητα πολλαπλών ασκήσεων για διαφορετικές μυϊκές ομάδες 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στο ιατρείο. 

 

ΤΜΗΜΑ 7 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 

Α.Τ. 7.1 Ηχοσύστημα – Μικροφωνική 

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΗΧΕΙΟ 6W 100V  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Δείκτη προστασίας ΙΡ43  

 Απόκριση συχνότητας 65-20000Ηz  

 Ξύλινη καμπίνα  

 Σύνθετη ωμική αντίσταση: 8 ohms  

 1.5 3, 6W RMS  

 1X woofer 5" και tweeter θόλου 3/4  

 

ΧΩΝΕΥΤΟ ΗΧΕΙΟ 20W 100V, Διαμέτρου 8’’  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Διάμετρος 8”  

 Απόκριση συχνότητας 50-16000Ηz  

 Ευαισθησία 97db(1kHz-8kHz) 1W, 1M  

 Κάλυψη 90 κωνική  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 6 ΖΩΝΩΝ 600W - 100V  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  
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 Ολοκληρωμένος ενισχυτής 6 ζωνών 100WRMS ανά ζώνη 100V, 600WRMS max  

 Διαθέτει εξόδους high impedance και 4Ω, εισόδους μία mic/line ή DIN-7 (για 

σύνδεση με μικρόφωνο PTT-10), δύο mic/line (κατ’ επιλογή) και δύο line (RCA), 

λειτουργία priority και διακόπτη phantom power 48V (για σύνδεση με πυκνωτικά 

mic) στις εισόδους 1, 2 & 3,  

 gain control σε όλες τις εισόδους,  

 master volume και ξεχωριστό volume control σε κάθε ζώνη, εξόδους rec και pre amp 

για σύνδεση με εξωτερικό τελικό ενισχυτή, ενσωματωμένο chime - siren, 

δυνατότητα telephone paging και night ringer.  

 Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα πυρανίχνευσης.  

 Δέχεται προαιρετικά κάρτες στο rear panel: FR-400 (αντιμικροφώνικό), FM-300 

(fault monitoring), RR600 (remote receiver) και FD-200 (fault detection), module στο 

front panel CDR-100RDS (radiocd), TP-100 (tuner FM/AM), DM-100 (digital message) 

κ.λπ. ιαστάσεις (HxWxD) 133x430x352mm - 20kg. Rackmount 3U.Διαθέτει εισόδους 

balanced και priority  

 

ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Πυκνωτικό μικρόφωνο PTT (push to talk) unidirectional για μειωμένη ανάδραση. 

Διαθέτει chime και priority, din jack (7P).  

 Διαστάσεις (HxWxD) 54x126x156mm - 0,8kg.  

 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Απόκριση συχνότητας 60-16000Ηz  

 Τύπος μικρόφωνου καρδιοειδές  
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 Βάρος περίπου 330gr  

 Ασύρματο  

 RF output 10mV  

 Δέχεται δύο μπαταρίες 2Χ1,5V AA  

 Διάρκεια λειτουργίας 13 ώρες περίπου.  

 Εύρος συχνοτήτων 823 - 832 και 863 - 865 MHz  

 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 50W, 100V ΜΕ ΡΕΛΕ  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Ελεγκτής στάθμης έντασης ήχου 50W/100V με ρελέ.  

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΣΤΑ UHF (ME BAΣΗ)  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Ασύρματος δέκτης μικροφώνου στα 193 UHF  

 Εύρος συχνοτήτων 502 έως 960 MHz  

 Τεχνολογία PLL  

 Φίλτρο SAW  

 Έξοδος XLR  

 Κεραίες για σταθερή λήψη RF Display Contents Antenna A/B, RF/AF Status Controls 

Power On/Off, Channel Selecting, Audio Level  

 Διαστάσεις (m/m) US-8001D/US-8002D : 210mm (W)* 40mm (H)* 171mm  

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΣΤΑ UHF  
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Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Ασύρματο μικρόφωνο χειρός στα 193- UHF  

 Εύρος συχνοτήτων 502 έως 960MHz  

 Αλλαγές συχνότητας σύνθετου PLL  

 Λειτουργεί με μπαταριές ΑΑ  

 Οθόνη lcd  

 

FM RADIO PLAYER  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Radio player - FM tuner,  

 θύρα(USB) - flash disk  

 Τηλεχειριστήριο  

 Δυνατότητα μίξης  

 Ψηφιακή έξοδος και αναλογική έξοδος  

 

ΜΕΙΚΤΗΣ ΗΧΟΥ 8 ΕΙΣΟΔΩΝ (KONΣΟΛΑ- 4 mono και 2 dual stereo)  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Κονσόλα 8 εισόδων (4 mono και 2 dual stereo + 2 hi -z)  

 ΕQ τριών περιοχών σε κάθε είσοδο mono, δυο περιοχών στις εισόδους stereo  

 Δυνατότητα εγγραφής κάθε εισόδου μέσω USB  

 Faiders 100 mm, phantom power 48V, 2 aux (με λειτουργία mono και stereo στο 1 & 

2)  
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 Διαθέτει έξοδο stereo balanced (XLR), stereo monitor out και headphones out (mini 

jack)  

 Διατίθενται με cakewalk Sonar LE  

 Διαστάσεις (HxWxD) 98x385x465 mm – 6,5 Kg (μεικτό βάρος 10,5 Kg) περίπου  

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ –RACK 20U TΡΟΧΗΛΑΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1Mx0,6m)  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Μεταλλικό ικρίωμα 20U  

 Με γυάλινη πόρτα που θα ασφαλίζει  

 Αφαιρούμενα πλαϊνά τοιχώματα  

 Επίτοιχο  

 Βαμμένο με ηλεκτροστατική πούδρα χρώματος ανθρακί.  

 Με τουλάχιστον δύο ανεμιστήρες ενσωματωμένους  

 Διαστάσεων 1μΧ0,6 περίπου  

 

ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ1,5mm2 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ)  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Καλώδιο εύκαμπτο 4X1.5mm2  

 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ (ΜΠΛΕΝΤΑΖ MICROPHONE LIF-YDY 1X2X0.22)  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Καλώδιο με μπλενταζ MICROPHONE LIF-YDY 1X2X0.22  
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ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 2,44X1,88 (ΠΕΡΙΠΟΥ)  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Οθόνη προβολής ηλεκτροκίνητη  

 Με τηλεχειριστήριο χειρισμού  

 Ηλεκτρική 2,44 χ 1,88 περίπου  

 Format 4:3 ,16.9  

 

ΚΑΛΩΔΙΑ VGA+HDMI 20M  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Καλώδια VGA 20m  

 Καλωδιο HDMI 20M  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στην αίθουσα αναψυχής. 

 

Α.Τ. 7.2  Ηχοσύστημα για θεραπευτική ακρόαση 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Ψηφιακό ραδιοκασετόφωνο με μνήμες  

 Cd-player. Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW  

 USB θύρα. Δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής μέσω της θύρας USB και αρχείων 

MP3  

 έξοδο 2 Χ 15W RMS.  

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στην αίθουσα εργοθεραπείας. 
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Α.Τ. 7.3 Radio cd 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 cd-player  

 Θύρα USB  

 Θα λειτουργεί και με ρεύμα και με μπαταρίες  

 Ψηφιακό Tuner AM/FM  

 τηλεχειριστήριο  

 υποδοχή ακουστικών  

 ισχύς ηχείων 120W περίπου  

Τεμάχια που προβλέπονται 2 (δύο). Ένα στην αίθουσα αναψυχής. 

 

ΤΜΗΜΑ 8 : ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α.Τ. 8.1 Παιδαγωγικό υλικό 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΙΒΛΙΑ 

Τα βιβλία-κάρτες περιλαμβάνουν ένα πλήθος από δημιουργικά και δυναμικά παιχνίδια που 

θα βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει θετικές σχέσεις. Παιχνίδια που διδάσκουν στα παιδιά 

την ικανότητα να κοιτούν, να ακούν, να μιλούν, να σκέφτονται και να συγκεντρώνονται και 

να παρέχουν ευκαιρίες και τρόπους να εφαρμοσθούν οι δεξιότητες αυτές σε διαφορετικές 

κοινωνικές καταστάσεις. Όλες οι δραστηριότητες να έχουν διασκεδαστικό χαρακτήρα και 

είναι κατάλληλες για σχολεία ειδικής αγωγής και κοινωνικές υπηρεσίες. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ψυχαγωγικά παιχνίδια, κατασκευών & δημιουργία αγωγή αισθήσεων, δεξιοτήτων, 

θεραπείας λόγου , δυσγραφία δραματοποίηση & επικοινωνία, είδη χειροτεχνίας & 

αναλώσιμα εκπαιδευτικά βιβλία , παιχνίδια , εποπτικό υλικό & εργαλεία διδασκαλίας , 

ψυχοκινητική αγωγή, πάζλ ,βιβλία ειδικής αγωγής , παιδαγωγικό υλικό. 
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Αποτελούν εξαιρετικά βοηθήματα για δασκάλους και θεραπευτές. PVC H ΞΥΛΙΝΑ, ΑΠΟ 

ΧΑΡΤΟΝΙ, ΥΦΑΣΜΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΦΡΟΛΕΞ. 

ΛΑΒΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΗΣ 

Έχει διευρυμένη επιφάνεια αφής, και επιπλέον υποδοχές για τα δάχτυλα. Το μεγαλύτερο 

μέγεθος ενισχύει περισσότερο την πρόσφυση και κρατά τα δάχτυλα στη σωστή τριποδική 

θέση κατά τη γραφή. Δεν γλιστράει στο μολύβι ακόμη και αν ασκείται πίεση στο πιάσιμο και 

παρέχει άνεση, σταθερότητα και αίσθηση ασφάλειας. Συσκευασία 3τμχ.pvc 

Το βιβλίο ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ 

Το βιβλίο περιλαμβάνει 68 φύλλα Α4 με οδηγίες, μεθοδικά βήματα και ασκήσεις που 

βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες και τον κινητικό έλεγχο. Τα παιδιά με δυσκολία σε 

κινητικές επιδεξιότητες που αφορούν τη χρήση του ψαλιδιού βελτιώνουν το συντονισμό 

ματιών και χεριών. Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για δασκάλους και εργοθεραπευτές.PVC 

 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 

Το σετ αποτελείται από 9 διαφορετικά χρωματιστά σχήματα με αντίστοιχα κορδόνια σε 

ξύλινο κουτί αποθήκευσης. 

Το ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ αποτελείται από 56 μεγάλες καρτέλες διπλής 

όψης που παρουσιάζουν ασκήσεις για την ενδυνάμωση των άνω άκρων, των δαχτύλων και 

των χεριών. Βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες και τις ικανότητες αντίληψης που 

χρειάζονται για την γραφή καθώς και άλλες συναφείς γραφοκινητικές δραστηριότητες. Στη 

μία όψη παρουσιάζεται εικονογραφημένη η άσκηση και οι οδηγίες εκτέλεσής της. Στην 

πίσω όψη έχει δραστηριότητες για την απτική διέγερση, την προετοιμασία της γραφής και 

την ενδυνάμωση της οπτικής και μαθησιακής ικανότητας. Οι δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και τη 

ζωγραφική απλών γραμμών και σχημάτων, την ολοκλήρωση εικόνων, την ανακάλυψη 

κρυμμένων αντικειμένων κ.α. Περιλαμβάνει μαρκαδόρους που γράφουν και σβήνουν επάνω 

στις κάρτες. Σε ειδικό μεταλλικό κουτί για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΛΑΘΟΣ & ΣΩΣΤΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΨΕΜΑΤΑ 

Οπτικοακουστικό παιδαγωγικό παιχνίδι που αναπτύσσει την κοινωνική συμπεριφορά και 

καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τις σωστές επιλογές σε καταστάσεις που συμβαίνουν στο 

καθημερινό περιβάλλον των παιδιών και σχετίζονται με τα ψέματα που συνηθίζουν συχνά 

να λένε. Αποτελείται από 7 σειρές καρτών χρονικής ακολουθίας που παρουσιάζουν 
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ανεξάρτητες ιστορίες με περιστατικά από την καθημερινή ζωή των παιδιών όταν λένε 

ψέματα. Παρέχουν τη δυνατότητα να αποφασίσει το παιδί ανάμεσα σε 2 πιθανούς τρόπους 

διαχείρισης της κατάστασης: Α ή Β (λάθος ή σωστό) να παρατηρήσει την εξέλιξη της 

ιστορίας να συζητήσει, να σχολιάσει να συγκρίνει, και να κατανοήσει τις συνέπειες της 

(σωστής ή λανθασμένης) επιλογής του. Το σετ αποτελείται από MP3 Cd με την αφήγηση 

κάθε ιστορίας, 30 μεγάλες καρτέλες (16,5x13,5cm) και εκπαιδευτικό οδηγό με το κείμενο 

των ιστοριών. Διαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΛΑΘΟΣ & ΣΩΣΤΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Οπτικοακουστικό παιδαγωγικό παιχνίδι που αναπτύσσει την κοινωνική συμπεριφορά των 

παιδιών και καλλιεργεί τις κοινωνικές δεξιότητες που προάγουν την κριτική σκέψη και τις 

σωστές επιλογές σε καταστάσεις που συμβαίνουν στο σχολείο και το σχολικό περιβάλλον. 

Αποτελείται από 7 σειρές καρτών χρονικής ακολουθίας που παρουσιάζουν ανεξάρτητες 

ιστορίες με περιστατικά από την καθημερινή ζωή των παιδιών στο σχολείο. Παρέχουν τη 

δυνατότητα να αποφασίσει το παιδί ανάμεσα σε 2 πιθανούς τρόπους διαχείρισης της 

κατάστασης: Α ή Β (λάθος ή σωστό) να παρατηρήσει την εξέλιξη της ιστορίας να συζητήσει, 

να σχολιάσει να συγκρίνει, και να κατανοήσει τις συνέπειες της (σωστής ή λανθασμένης) 

επιλογήςτου. Το σετ αποτελείται από MP3 Cd με την αφήγηση κάθε ιστορίας, 30 μεγάλες 

καρτέλες 

(16,5x13,5cm) και εκπαιδευτικό οδηγό με το κείμενο των ιστοριών. Διαθέτει σύστημα 

αυτοδιόρθωσης.  

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ “ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ΕΣΥ;” 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι σχεδιασμένο για να αναπτύσσει ερωτήματα γύρω από τις αξίες και 

την ασφάλεια. Περιλαμβάνει 8 μεγάλες καρτέλες που απεικονίζουν καταστάσεις και 40 

κάρτες με 5 επιλογές αντίδρασης για την καθεμιά. Τα παιδιά αναπτύσσουν το διάλογο και 

τη λεκτική τους 

έκφραση και μαθαίνουν να σκέφτονται, να επιλέγουν, και να αντιλαμβάνονται τα 

αποτελέσματα της επιλογής τους στο περιβάλλον τους. Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για 

δασκάλους και λογοθεραπευτές. 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ "ΛΑΘΟΣ Η ΣΩΣΤΟ; ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ" 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τη λογική σκέψη και την 

αίσθηση της ακολουθίας, να καλλιεργήσουν την ικανότητα να επιλέγουν, να αποφασίζουν 

και να αιτιολογούν. Το σετ αποτελείται από 72 κάρτες χωρισμένες σε 12 διαφορετικές 

ιστορίες με από 5 εως 7 κάρτες στην καθεμιά που παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στιγμιότυπα 

από την καθημερινή ζωή των παιδιών. Στην τελευταία φάση – κάρτα κάθε ακολουθίας 
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δίνεται η 

δυνατότητα να αποφασίσουν ανάμεσα σε 2 πιθανούς τρόπους για να τελειώσει η ιστορία: Α 

ή Β, «λάθος» ή «σωστό», που κατόπιν θα συζητηθούν και θα εξηγηθούν με πολλούς 

τρόπους. Οι κάρτες έχουν αρίθμηση ομαδοποίησης στην πίσω όψη τους. 

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ “ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ” 

Το σετ αποτελείται από 56 πολύχρωμες κάρτες συνομιλίας χωρισμένες σε ζευγάρια που 

απεικονίζουν αντίθετες σχέσεις, αντικείμενα/ουσιαστικά και καταστάσεις. Τα παιδιά θα 

αναζητήσουν τα σωστά ζευγάρια, θα μάθουν την έννοια των αντιθέτων και θα 

καλλιεργήσουν το λεξιλόγιο και την ικανότητα έκφρασης. Περιλαμβάνονται επιπλέον 

οδηγίες με ιδέες για παιχνίδια. 

Το Σετ Ασκήσεων Προγραφής περιλαμβάνει 7 ξύλινες επιφάνειες με κινητικές διαδρομές 

που έχουν διαβαθμισμένη δυσκολία για να προετοιμάζουν σε δεύτερο βαθμό την εισαγωγή 

στη γραφή. Οι προγραφικές δεξιότητες εξασκούνται με μικρά ή μεγαλύτερα σχέδια 

διαδρομών που ακολουθούνται απτικά ή με αντικείμενο γραφής, χωρίς όμως οριοθέτηση 

στην κίνηση του 

χεριού. Οι πίνακες είναι κατάλληλοι για προγραφικές ασκήσεις και από παιδιά με κινητικές 

ιδιαιτερότητες. Διαστάσεις: 26x16cm. 

ΠΑΖΛ 3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΦΡΟΥΤΑ” 

Μεγάλα τρισδιάστατα πάζλ με ρεαλιστική αναπαράσταση φρούτων, λαχανικών και 

γευμάτων σε πλαστικό δίσκο – βάση. 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ: ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΡΟΥΧΑ 

Το σετ περιλαμβάνει 54 μεγάλες καρτέλες παρατήρησης (16,6x11,6cm) που απεικονίζουν 

ρεαλιστικές εικόνες με τα διάφορα μέρη του σώματος και τα είδη των ρούχων. Προάγουν 

την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Περιλαμβάνεται βάση παρατήρησης για 

την τοποθέτησή τους. 

ΚΑΡΤΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ" 

Το σετ περιλαμβάνει 35 καρτέλες διδασκαλίας με ρεαλιστικές εικόνες, όπου απεικονίζονται 

δραστηριότητες που για την περιγραφή τους είναι απαραίτητη η χρήση των ενεργητικών 

λέξεων & ρημάτων π.χ. φάγωμα, σκαρφάλωμα, ζωγράφισμα, χοροπήδημα, διάβασμα, 

γράψιμο κ.α. Βοηθάει στην ανάπτυξη της περιγραφικής ικανότητας μαθαίνοντας τη χρήση 

του ενεργητικού λεξιλογίου. Αποτελούν εξαιρετικό βοήθημα για δασκάλους και 

λογοθεραπευτές. 
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MAXI ΣΕΤ “ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ” 

Ολοκληρωμένο σετ με θεματικές κάρτες συνομιλίας που ενθαρρύνουν τα παιδιά με 

διασκεδαστικό τρόπο και τους παρέχουν το ερέθισμα για να ξεκινήσουν να συζητούν γύρω 

από ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα εκφρασθούν απόψεις και απορίες, θα τεθούν ερωτήσεις 

και θα δοθούν απαντήσεις, θα γίνουν σχόλια και θα ασχοληθούν με το θέμα για 

συγκεκριμένο χρόνο. 

Καλλιεργεί τη φαντασία, βελτιώνει το λεξιλόγιο και την ικανότητα περιγραφής και 

αναπτύσσειτην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών. Το σετ αποτελείται από 205 κάρτες: 

75 κάρτεςθεμάτων, 70 κάρτες ομιλίας, 30 κάρτες ερωτήσεων, 20 κάρτες διπλής ομιλίας, 10 

κάρτες bonus και ένα χρονόμετρο 5 λεπτών όλα σε μεταλλικό κουτί αποθήκευσης και 

μεταφοράς. Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα γιο δασκάλους και λογοθεραπευτές. 

ΜΑΧΙ ΣΕΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ: ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Παιδαγωγικό παιχνίδι που εμπλουτίζει το βασικό λεξιλόγιο και αναπτύσσει τον προφορικό 

και γραπτό λόγο. Παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας ξεχωριστά με τις εικόνες ή με τι 

λέξεις, αλλά και συνδυαστικά γιατί καλλιεργεί την ικανότητα νοητικού συσχετισμού 

ρήματος και δραστηριότητας που απεικονίζεται. Προάγει την αυτόνομη εκμάθηση της 

σχέσης εικόνων και 

λέξεων. Ενισχύει την ικανότητα παρατήρησης τόσο των εικόνων και των χαρακτηριστικών 

τους όσο και του τρόπου γραφής των ρημάτων. Περιέχει 216 καρτέλες: 108 κάρτες με 

ρεαλιστική απεικόνιση από οικείες στα παιδιά καθημερινές δραστηριότητες από το 

περιβάλλον τους και 108 κάρτες με τα αντίστοιχα ρήματα στα ελληνικά, για να 

συσχετισθούν. ∆ιαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης. 

ΜΑΧΙ ΣΕΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ: ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Παιδαγωγικό παιχνίδι που εμπλουτίζει το βασικό λεξιλόγιο και αναπτύσσει τον προφορικό 

και γραπτό λόγο. Παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας ξεχωριστά με τις εικόνες ή με τι 

λέξεις αλλά και συνδυαστικά, γιατί καλλιεργεί την ικανότητα νοητικού συσχετισμού 

ουσιαστικού και εικόνας. Προάγει την αυτόνομη εκμάθηση της σχέσης εικόνων και λέξεων. 

Ενισχύει την 

ικανότητα παρατήρησης τόσο των εικόνων και των χαρακτηριστικών τους όσο και του 

τρόπου γραφής των λέξεων. Περιέχει 216 καρτέλες: 108 κάρτες με ρεαλιστική απεικόνιση 

από οικείες στα παιδιά εικόνες ζώων, τροφών, καθημερινών και άλλων αντικειμένων από το 

περιβάλλον 

τους και 108 κάρτες με τις αντίστοιχες λέξεις στα ελληνικά, για να συσχετισθούν. ∆ιαθέτει 

σύστημα αυτοδιόρθωσης. 
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ΣΕΤ ΛΟΓΙΚΑ ΜΠΛΟΚ BASIC 

Το βασικό σετ που αποτελείται από 60 κομμάτια λογικά μπλόκ με 5 σχήματα σε 2 μεγέθη, 

πάχος λεπτό και παχύ και 3 χρώματα.  

ΣΕΤ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο για να βοηθήσει παιδιά και ενήλικες με δυσκολία 

στην κατανόηση, την περιγραφή και την ανταπόκριση των δικών τους συναισθημάτων και 

των άλλων. Το σετ περιλαμβάνει 102 έγχρωμες φωτογραφίες σε ζεύγη που απεικονίζονται 

πλήθος συναισθημάτων, 30 ζευγάρια από ασπρόμαυρες εικόνες-σκίτσα που μπορούν να 

ζωγραφιστούν, 4 καθρεφτάκια για πρακτική εξάσκηση των εκφράσεων και οδηγίες με 

προτάσεις διδασκαλίας για τον εκπαιδευτικό. Τα συναισθήματα διδάσκονται με τις 

έγχρωμες φωτογραφίες και μετά ομαδοποιούνται χρησιμοποιώντας τις ασπρόμαυρες 

εικόνες. Οι φωτογραφίες μεμονωμένα ενισχύουν την ελεύθερη περιγραφή για όλες τις 

ηλικίες. Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για δασκάλους και εκπαιδευτικούς της ειδικής 

αγωγής. 

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ARK'S DnZ VIBE STARTER KIT 

Το σετ μεταφοράς DnZ-VIBE STARTER KIT περιλαμβάνει όλα τα βασικά αποσπώμενα άκρα-

εργαλεία της ARK'S: 1 DnZ- Vibe με πλαστικής υφής λαβή, η οποία είναι ελαφριά και εύκολη 

στο καθάρισμα και αποτελεί ξεχωριστό εργαλείο στοματοκινητικής άσκησης και 

θεραπευτικής παρέμβασης, 1 Probe Tip, 1 Preefer Tip, 1 Μini Tip, 1 Hard Spoon Tip, 1 

Grabber & 1 Grabber 

XT, όλα σε μια ανθεκτική θήκη ταξιδίου για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Τα χρώματα 

του σετ ενδέχεται να διαφέρουν. Όλα τα προϊόντα αυτά κατασκευάζονται με υψηλής 

ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ. 

MAXI ΣΕΤ ΜΠΑΛΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ & ΑΦΗΣ 

Σετ από μπάλες με διαφορετικά σχέδια και υφή που ενδυναμώνουν την αίσθηση της αφής 

και τις κινητικές ικανότητες. Διεγείρουν τα νεύρα των χεριών και είναι κατάλληλες για 

ασκήσεις επανόρθωσης της αίσθησης της αφής. Τα παιδιά επιλέγουν μια κάρτα που 

απεικονίζει κάποια από τις μικρές μπάλες. Έπειτα βάζοντας το χέρι τους μέσα στο σάκο 

αναζητούν ψηλαφώντας τη σωστή μπάλα για να κάνουν την αντιστοίχηση. Το σετ 

αποτελείται από 20 μπάλες σε 10 διαφορετικά σχέδια και υφή, 10 κάρτες αντιστοίχησης και 
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1 σάκο για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ SUPER 

Μεγάλος εκπαιδευτικός πίνακας για τη δημιουργία ιστοριών και ασκήσεις λεξιλογίου. Έχει 

μαλακή βελουτέ δίχρωμη επιφάνεια (πράσινο-κίτρινο) πάνω στην οποία κολλούν εύκολα οι 

διάφορες πάνινες φιγούρες με το βέλκρο που έχουν στην πίσω όψη τους. Έχει μεγάλο 

μέγεθος, κρεμιέται στον τοίχο, λειτουργεί και σαν επιφάνεια διακόσμησης, τοποθετείται 

πάνω στο τραπέζι ή ακόμη και στο πάτωμα. Τα παιδιά συνδυάζοντας τις ελκυστικές πάνινες 

φιγούρες, δημιουργούν ιστορίες, και διηγούνται με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους 

αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας και τη φαντασία τους. 

Διαστάσεις: 125x185cm (ανοιχτός). 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ 

Το σετ αποτελείται από 90 κάρτες - φωτογραφίες χωρισμένες σε 4 ενότητες με αντικείμενα, 

χειρονομίες και ενέργειες που εξασκούν τη μετάφρασή τους σε λέξεις και ζωντανεύουν τη 

γλώσσα. Οι χειρονομίες αποτελούν σημαντική συνεισφορά στην καλύτερη επικοινωνία από 

άτομα με περιορισμένες ικανότητες έκφρασης, αλλά πολύ συχνά και σε καθημερινές 

καταστάσεις. Οι εικόνες αποτελούν βάση εξάσκησης χειρονομιών που συνοδεύουν την 

ομιλία, την εξωλεκτική επικοινωνία, τον συγχρονισμό των πράξεων και των λέξεων, την 

επεξήγηση των εκφράσεων του προσώπου και της γλώσσας του σώματος. Παιδιά και 

ενήλικες μπορούν να εξασκήσουν το λεξιλόγιό τους, να μιμηθούν καταστάσεις, να 

περιγράψουν γεγονότα και να 

πουν ιστορίες. Στο σετ περιλαμβάνονται διαφανείς θήκες – βάσεις διδασκαλίας. Αποτελούν 

εξαιρετικό βοήθημα για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και λογοθεραπευτές. 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ADVANCE 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλλιεργεί την απτική αντίληψη της αίσθησης πίεσης. Το σετ 

περιλαμβάνει 1 ξύλινο κουτί και 12 ξύλινους κυλίνδρους που έχουν διαφορετική δύναμη 

αντίστασης στην πίεση. Τα παιδιά πιέζουν το χρωματιστό δίσκο στην κορυφή του κυλίνδρου 

προσπαθώντας να αναγνωρίσουν και να αντιστοιχήσουν τα ζευγάρια που έχουν την ίδια 

αντίσταση στην πίεση. Διαθέτουν σύστημα αυτοδιόρθωσης με σχέδια στην πίσω όψη του 

κυλίνδρου. 

ΣΕΤ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ "ΚΤΙΡΙΑ & ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" 
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Το σετ περιλαμβάνει 7 πάνινες φιγούρες που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κτίρια και 

σημεία της πόλης και λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

του λεξιλογίου. Τα παιδιά θα πάρουν στα χέρια τους τις ελκυστικές πάνινες φιγούρες, θα 

παρατηρήσουν, θα ονομάσουν και θα περιγράψουν το κτίριο της πόλης που παρουσιάζεται. 

Με τις ευχάριστες στην αφή πάνινες φιγούρες τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν 

συνδυασμούς και να δημιουργήσουν ιστορίες, να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους 

και να αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας και τη φαντασία τους. Συνδυάζονται με τους 

πάνινους πίνακες δημιουργίας ιστοριών πάνω στους οποίους κολλούν χάρη στο βέλκρο που 

έχουν στην πίσω όψη τους. 

ΣΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ CLASSIC 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στην αίθουσα αναψυχής. 

 

Α.Τ. 8.2 Θεραπευτικός εξοπλισμός 

Θα περιλαμβάνει: 

 Στοματομασητικά κατάλληλα για άτομα με αυτισμό, αισθητηριακές δυσκολίες, 

άγχος και ΔΕΠ-Υ. 

 Εύκαμπτο και αρκετά μαλακό για ήπιο μάσημα από άτομα (παιδιά & ενήλικες). 

 Υψηλής ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας. 

 Να μην περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ. 

Τεμάχια που προβλέπονται 1 (ένα). Ένα στην αίθουσα αναψυχής. 

 

ΤΜΗΜΑ 9 : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α.Τ. 9.1 Οριζόντιες μεταλλικές περσίδες 

Κάθε περσίδα θα αποτελείται από την άνω και κάτω κορνίζα (ανωκάσι – κατωκάσι, από τον 

άξονα, τις καλύπτρες, τις λάμες (περσίδες), τα κορδόνια και τα στηρίγματα καθώς και των 

διαφόρων μικροϋλικών, όπως σούστες, ροδάκια,  

βίδες.  
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i. Το ανωκάσι θα είναι βαρέως τύπου για μεγαλύτερη αντοχή, με ηλεκτροστατική  

πολυεστερική βαφή φούρνου, διαστάσεων 25mm x 25. Ο άξονας είναι σιδερένιος και 

νικελωμένος με πάχος 4mm. To κατωκάσι είναι κλειστό, ενισχυμένο, βαμμένο με 

πολυεστερική βαφή φούρνου και να έχει διαστάσεις 25mm x 10.  

ii. Οι λάμες (περσίδες) θα είναι από φύλλα αλουμινίου ανοδιωμένα και βαμμένα με 

ηλεκτροστατική, πολυεστερική βαφή φούρνου και σε απόχρωση που θα επιλεγεί από την 

υπηρεσία. Το πλάτος τους θα είναι 21mm και το πάχος 25mm. Τα φύλλα θα πρέπει να είναι 

εμποτισμένα με μαγνήσιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα.  

iii. Τα ανωκάσι – κατωκάσι, στα άκρα θα καλυφθούν με πλαστικές καλύπτρες διαφανείς. Η 

στήριξη των στοριών επί των τοίχων ή της οροφής θα γίνει με γωνίες ατσαλωμένες και 

γαλβανισμένες, με βίδες και ούπα.  

iv. Τα σχοινιά και οι σκαλιέρες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πολυεστερικά 

με πλεγμένο νήμα και ειδικά τα σχοινιά να έχουν εσωτερικό γέμισμα φλος, για μεγαλύτερη 

αντοχή στη χρήση, αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες από τον ήλιο. Τα σχοινιά και οι 

σκαλιέρες βρίσκονται σε απόλυτη χρωματική αρμονία με τους οδηγούς και τις λάμες. Η 

διάμετρος του κορδονιού θα πρέπει να είναι 1,8mm.  

v. Ο χειρισμός των οριζόντων περσίδων γίνεται σε δύο μέρη. Η περιστροφή τα φύλλων 

γίνεται με το μπαστούνι, από διαφανές PVC, διαμέτρου 7,5mm, ενώ το ανεβοκατέβασμά 

τους γίνεται με το σχοινί. Και τα δύο, μπαστούνι και σχοινί, θα πρέπει να έχουν τελειώματα 

από διαφανές PVC. 

Οι ακριβείς διαστάσεις θα υπολογιστούν κατά την παραλαβή της προμήθειας. 

Τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας περσίδων 75,00 (εβδομήντα πέντε): Θα τοποθετηθούν στα 

κουφωματα του κτιρίου. 

 

Ακολουθούν τα σχέδια του κτιρίου: 
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ΣΧΕΔΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Αρ. Μελέτης: 19/2021 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσας μελέτης 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για το έργο

«Κατασκευή χώρων κέντρου διημέρευσης 

υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας», με κ

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμ

τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 Άρθρο 2ο - Τρόπος Ανάθεσης της προμήθειας 

Για την προμήθεια θα πραγματοποιηθεί διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

Ν.4412/2016 (αρ. 86), ως εξής:  

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Προμήθεια: 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΚΑΙ  

ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” 

 

Προϋπολογισμος: 

 

388.736,28 (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης - Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για το έργο

«Κατασκευή χώρων κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης 

υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας», με κ

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμ

τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τρόπος Ανάθεσης της προμήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης 

Για την προμήθεια θα πραγματοποιηθεί διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΚΑΙ  

ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ 

 

(περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για το έργο 

ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης 

υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας», με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με 

ριτήριο κατακύρωσης την 

και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών του 

κάθε Τμήματος, όπως αυτά έχουν καθορισθεί. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και να δώσει πλήρη 

τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται. Οι προτεινόμενες λύσεις που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με 

Ο εξοπλισμός υποδιαιρείται σε 9 (εννιά) τμήματα, τα οποία είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΠΙΠΛΑ», εκτιμώμενης αξίας 99.527,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23.886,48 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 34.635

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 

26.294,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.310,56 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», 

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 8.520,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

2.044,80 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 6  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑμεΑ», εκτιμώμενης αξίας 120.826,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 28.998,24 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 7  : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ»,

ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 8  : «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ –

ευρώ πλέον ΦΠΑ 600,00 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 9  : «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για 1 (ένα) ή και περισσότερα Τμήματα (έως και για 9 (εννιά)).

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται για όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού στο ποσό 

των 388.736,28 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία

Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών του 

υτά έχουν καθορισθεί.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και να δώσει πλήρη 

τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται. Οι προτεινόμενες λύσεις που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα απορρίπτονται. 

Ο εξοπλισμός υποδιαιρείται σε 9 (εννιά) τμήματα, τα οποία είναι τα εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΠΙΠΛΑ», εκτιμώμενης αξίας 99.527,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23.886,48 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 34.635,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 8.312,40 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 

26.294,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.310,56 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 7.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 1.860,00 ευρώ.

5  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 8.520,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 6  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑμεΑ», εκτιμώμενης αξίας 120.826,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 7  : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 10.745,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.578,80 

– ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.500,00 

ΤΜΗΜΑ 9  : «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για 1 (ένα) ή και περισσότερα Τμήματα (έως και για 9 (εννιά)).

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται για όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού στο ποσό 

των 388.736,28 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του Άξονα προτεραιότητας: 9 «Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών του 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και να δώσει πλήρη 

τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται. Οι προτεινόμενες λύσεις που 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα απορρίπτονται.  

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΠΙΠΛΑ», εκτιμώμενης αξίας 99.527,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23.886,48 ευρώ. 

,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 8.312,40 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 

εκτιμώμενης αξίας 7.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 1.860,00 ευρώ. 

5  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 8.520,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 6  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑμεΑ», εκτιμώμενης αξίας 120.826,00 ευρώ 

εκτιμώμενης αξίας 10.745,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.578,80 

ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.500,00 

ΤΜΗΜΑ 9  : «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 648,00 ευρώ. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για 1 (ένα) ή και περισσότερα Τμήματα (έως και για 9 (εννιά)). 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται για όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού στο ποσό 

θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό 

2020», του Άξονα προτεραιότητας: 9 «Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο « Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης 

Κοινωνικών Δομών», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051.

 

Άρθρο 3ο - Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στ

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324

 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 ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρ

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 

και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Σελίδα 150 

ερειακής Ανάπτυξης με τίτλο « Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης 

Κοινωνικών Δομών», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. 

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

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

νονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

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”, 

2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ερειακής Ανάπτυξης με τίτλο « Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης 

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

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

ον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 

ωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.0

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθν

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

 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 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

 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 ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ

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 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Σελίδα 151 

ριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

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. 

(Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

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 

) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

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 

περίοδο 2007 -2013», 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

6.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

ικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

0) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

 

 

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 

) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

ίου 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 
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 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσ

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθει

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 διέ

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 

Άρθρο 4ο -  Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Σελίδα 152 

του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

οστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 

OJ L 119,  

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

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. 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

άλλες διατάξεις»,  

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

και άλλες διατάξεις»  και 

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

οστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

ώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

σών 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, 

πει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
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1. Σύμβαση 

2. Οικονομική Προσφορά του αναδόχου

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Τεχνική έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο  5ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μαζί με την οικονομική προσφορά οφείλουν να καταθέσουν: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ). 

2. Υ.Δ. του Ν.1599/86 ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν.4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) και αποδέχομαι 

πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγρ

3. Η κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια ειδών της μελέτης θα πρέπει να 

διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 της 

διακήρυξης, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

καθώς και να διαθέτει τα πρότυπα 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της διακήρυξης.

4. Δηλώσεις συμμόρφωσης και εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται, βάσε

της μελέτης σχετικά με τα προς προμήθεια είδη. 

5. Υ.Δ. του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν την εγγύηση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 

όσης απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και μεγαλύτερης.

 

Άρθρο  6ο – Αξιολόγηση προσφοράς

Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την επιτροπή διαγωνισμού 

του Δ. Εορδαίας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016 και θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική 

περιγραφή των ειδών και τα απαιτούμενα δικαιολογητι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Σελίδα 153 

Οικονομική Προσφορά του αναδόχου 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μαζί με την οικονομική προσφορά οφείλουν να καταθέσουν: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ). 

. Υ.Δ. του Ν.1599/86 ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν.4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) και αποδέχομαι 

πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

3. Η κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια ειδών της μελέτης θα πρέπει να 

διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 της 

διακήρυξης, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης, 

καθώς και να διαθέτει τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της διακήρυξης. 

4. Δηλώσεις συμμόρφωσης και εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών 

της μελέτης σχετικά με τα προς προμήθεια είδη.  

5. Υ.Δ. του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν την εγγύηση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 

όσης απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και μεγαλύτερης. 

γηση προσφοράς 

Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την επιτροπή διαγωνισμού 

του Δ. Εορδαίας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016 και θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική 

περιγραφή των ειδών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγησή της.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μαζί με την οικονομική προσφορά οφείλουν να καταθέσουν:  

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ).  

. Υ.Δ. του Ν.1599/86 ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν.4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) και αποδέχομαι 

αφές της παρούσας μελέτης.  

3. Η κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια ειδών της μελέτης θα πρέπει να 

διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 της 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης, 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

ι των Τεχνικών Προδιαγραφών 

5. Υ.Δ. του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν την εγγύηση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 

Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την επιτροπή διαγωνισμού 

του Δ. Εορδαίας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016 και θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική 

κά για την αξιολόγησή της. 
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Άρθρο 7ο - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 

ή χαρακτηριστικά, απορρίπτονται, και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Εάν διαπιστωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

(υποβαθμισμένα), τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο Δήμος Εορδαίας διατηρεί το δικαίωμα προσκόμισης δείγματος, εφόσον προκύψει λόγος ή κριθεί 

απαραίτητο, ως προς την ποιότητα του προσφερόμενου είδους.

 

Άρθρο 8ο - Εγγύηση κατασκευαστή 

Ο κάθε προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν την εγγύηση 

χρονικής διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται από τη διακήρυξη ή και μεγαλύτερης. 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωριν

παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών 

που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση, με δικά του 

έξοδα, αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται

αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, 

στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστί

συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση 

του Δήμου. Ο Δήμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος 

μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν αποκατ

Δήμος μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη 

του προμηθευτή. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές – Ανεπαρκής ποιότητα 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 

ή χαρακτηριστικά, απορρίπτονται, και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

 

ς προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

(υποβαθμισμένα), τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο Δήμος Εορδαίας διατηρεί το δικαίωμα προσκόμισης δείγματος, εφόσον προκύψει λόγος ή κριθεί 

ρος την ποιότητα του προσφερόμενου είδους. 

Εγγύηση κατασκευαστή – εγγύηση προϊόντων 

Ο κάθε προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν την εγγύηση 

χρονικής διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται από τη διακήρυξη ή και μεγαλύτερης. 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωριν

παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών 

που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση, με δικά του 

έξοδα, αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να 

αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, 

στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.  

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστί

συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση 

του Δήμου. Ο Δήμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος 

μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο 

Δήμος μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 

ή χαρακτηριστικά, απορρίπτονται, και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ς προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

(υποβαθμισμένα), τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Ο Δήμος Εορδαίας διατηρεί το δικαίωμα προσκόμισης δείγματος, εφόσον προκύψει λόγος ή κριθεί 

Ο κάθε προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν την εγγύηση 

χρονικής διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται από τη διακήρυξη ή και μεγαλύτερης.  

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) 

παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών 

που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση, με δικά του 

την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να 

αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, 

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του 

συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση 

του Δήμου. Ο Δήμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος 

αστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο 

Δήμος μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη 
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Άρθρο 9ο - Προσφερόμενη τιμή 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ειδών του κάθε Τμήματο

ποσοτήτων των ειδών. 

 

Άρθρο 10ο - Εγγυήσεις 

Α. Εγγύηση συμμετοχής: 

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετο

ζητουμένων ειδών ανά Τμήμα. Το ύψος της ανέρχεται

εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών. (Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του 

ν.4412/2016). 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

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

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύ

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 11ο -  Σύμβαση 

Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, ο ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύν

Ν.4412/2016, θα κληθεί να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 τ

δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 

4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ειδών του κάθε Τμήματο

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετο

ζητουμένων ειδών ανά Τμήμα. Το ύψος της ανέρχεται σε ποσοστό 2% υπολογιζόμενο επί της 

εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών. (Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του 

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 4%

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι έως και δύο (2) μήνες, μετά την λήξη της ισχύος της 

Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, ο ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, θα κληθεί να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση 

ους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 

4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ειδών του κάθε Τμήματος και στο σύνολο των 

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των 

υπολογιζόμενο επί της 

εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών. (Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

σε ποσοστό 4% επί της αξίας της 

μβασης.  

, μετά την λήξη της ισχύος της 

Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, ο ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  

ου ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση 

ους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 

4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
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διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

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 εκπροσ

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ε

Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Γ. Φορολογική ενημερότητα.  

Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα.  

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα κληθεί να προσέλθει στο Δημαρχιακό Κατάστημα εντός 10 ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο Δήμος δύναται να τροποποιήσει τις ενδεικτικές διαστάσεις των ειδών σύμφωνα με τις ανάγκες που 

θα προκύψουν, χωρίς να ξεπερνά τα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

του Ν.4412/2016).  

Η τιμή μονάδας των προσφερόμενων ειδών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή. 

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή 

συναρμολόγησης, τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών στους χώρους της υπηρεσίας.

 

Άρθρο 12ο - Χρόνος, τόπος και τρόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τμηματικά ή εις ολόκληρόν,

Σύμβασης, όπως οριστεί από την Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας. 
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διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

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.  

Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., 

Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

εκπρόσωποί του.  

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα κληθεί να προσέλθει στο Δημαρχιακό Κατάστημα εντός 10 ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο Δήμος δύναται να τροποποιήσει τις ενδεικτικές διαστάσεις των ειδών σύμφωνα με τις ανάγκες που 

θα προκύψουν, χωρίς να ξεπερνά τα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 132 

Η τιμή μονάδας των προσφερόμενων ειδών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή. 

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης των ειδών στους χώρους της υπηρεσίας.

Χρόνος, τόπος και τρόπος Παράδοσης - Παραλαβής 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τμηματικά ή εις ολόκληρόν, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της 

Σύμβασης, όπως οριστεί από την Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας.  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

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 

ωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

υθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., 

Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα κληθεί να προσέλθει στο Δημαρχιακό Κατάστημα εντός 10 ημερών από την 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Ο Δήμος δύναται να τροποποιήσει τις ενδεικτικές διαστάσεις των ειδών σύμφωνα με τις ανάγκες που 

της μελέτης (άρθρο 132 

Η τιμή μονάδας των προσφερόμενων ειδών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή.  

συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης των ειδών στους χώρους της υπηρεσίας. 

μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες των ειδών μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση και αφού έχει προηγηθεί συνενν

επιβλέποντα για την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, τουλάχιστον 6 ήμερες πριν την παραλαβή. 

Η παράδοση τους θα γίνει στο κέντρο διημέρευσης 

και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας.

Οι ώρες παράδοσης, θα είναι από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., παρουσία της αρμόδιας επιτροπής 

παραλαβής, μετά από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της 

μελέτης.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών.

 

Άρθρο 13ο - Φόροι - Τέλη  

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κάθε είδους φόρους, τέλη, έλεγχοι, κρατή

κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του ΦΠΑ που βαρύνουν τον Δήμο. 

 

Άρθρο 14ο - Πληρωμή  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των προϊόντων, με την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων, εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 

την ποιότητα και ποσότητα των ειδών. 

 

Άρθρο 15ο - Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες των ειδών μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση και αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή 

επιβλέποντα για την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, τουλάχιστον 6 ήμερες πριν την παραλαβή. 

Η παράδοση τους θα γίνει στο κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες 

βίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας.

Οι ώρες παράδοσης, θα είναι από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., παρουσία της αρμόδιας επιτροπής 

παραλαβής, μετά από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της 

ν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών.

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κάθε είδους φόρους, τέλη, έλεγχοι, κρατήσεις, χαρτόσημα, που ισχύουν 

κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του ΦΠΑ που βαρύνουν τον Δήμο.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των προϊόντων, με την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων, εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 

την ποιότητα και ποσότητα των ειδών.  

ορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες των ειδών μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

όηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή 

επιβλέποντα για την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, τουλάχιστον 6 ήμερες πριν την παραλαβή.  

ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες 

βίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας. 

Οι ώρες παράδοσης, θα είναι από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., παρουσία της αρμόδιας επιτροπής 

παραλαβής, μετά από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της 

ν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών. 

σεις, χαρτόσημα, που ισχύουν 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των προϊόντων, με την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων, εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 

ορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης 

Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, 
και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

αρχείου ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της 

διακήρυξης.  

Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω 

της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.

 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων 

των επιχειρήσεων, η οποία χρησ

σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει 

στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Μόνον ο προσωρινός προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν 

ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός προμηθευτής 

παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα
αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ.6 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

Ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προε

από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το e ΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:  (

 
Η υπηρεσία e ΕΕΕΣ επιτρέπει: 

 στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής

 στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να 

να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των 

οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Question
όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (e ΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα 

βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας e ΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και 

Εφαρμογής του e EEEΣ. 

 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 

όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο 

κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pd

Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου e ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
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Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/) , ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του 

νου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης 

Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς 
και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα

αρχείου ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της 

ια την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω 

της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους. 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων 

των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει 

στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από 

 

πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

Μόνον ο προσωρινός προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

ναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν 

ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός προμηθευτής 

παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ.6 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προε

από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 

Το e ΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  

στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής 

στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να 

να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των 

οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Question
όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (e ΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα 

βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας e ΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και 

να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 

όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο 

κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pd

Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου e ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
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Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, Promitheus ESPDint 

) , ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του 

νου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης 

Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι 

ύν να αποκλεισθούν, καθώς 
με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του 

αρχείου ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της 

ια την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων 

ιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει 

μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από 

Μόνον ο προσωρινός προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

ναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν 

ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός προμηθευτής 

αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ.6 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος -μέλος της 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) 

Το e ΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από 

στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 

στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει  και 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των 

οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions-FAQ), 
όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (e ΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα 

βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας e ΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και 

να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 

όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο 

κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. 

Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου e ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
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χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχ
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία e ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, 

το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία e EEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». 

Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχό

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 

Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. Cute PDF.

 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (https://espdint.eprocurement.gov.gr/

τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να 

συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μο

υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.
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Σελίδα 159 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία e ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, 

το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

αι έμμεσα από την υπηρεσία e EEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». 

Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχό

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 

Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. Cute PDF. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη 

τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να 

συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το 

υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία e ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, 

το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: 

αι έμμεσα από την υπηρεσία e EEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».  

Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη 

τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να 

ρφή pdf προκειμένου να το 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις

 

 

 

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, 

προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να 

τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (

ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι 

δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη 

παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και 

Ο πίνακας συμμόρφωσης 

συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα 

αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει 

την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
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Σελίδα 160 

Δηλώσεις – Πίνακας Συμμόρφωσης 

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το 

με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να 

τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου 

ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι 

δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές 

αντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη 

αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται

 της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, 

συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

ξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που 

έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα 

θος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει 

την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

«ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
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στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το 

με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να 

) του κατασκευαστικού οίκου 

ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι 

δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές 

αντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη 

θα αποκλείονται. 

με την τεχνική προσφορά, 

συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

, περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

ξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που 

έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα 

θος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει 

θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί 

η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητ

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι πίνακες συμμόρφωσης για κάθε ζητούμενο είδος με το σύνολο 

των τεχνικών προδιαγραφών του, παρατίθενται ως συνημμένα αρχεία στους αντίστοιχους συστημικούς 

αριθμούς στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

νες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί 

η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι πίνακες συμμόρφωσης για κάθε ζητούμενο είδος με το σύνολο 

των τεχνικών προδιαγραφών του, παρατίθενται ως συνημμένα αρχεία στους αντίστοιχους συστημικούς 

ου ΕΣΗΔΗΣ. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

νες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί 

η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι πίνακες συμμόρφωσης για κάθε ζητούμενο είδος με το σύνολο 

των τεχνικών προδιαγραφών του, παρατίθενται ως συνημμένα αρχεία στους αντίστοιχους συστημικούς 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Δηλώσεις αποκλεισμού

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης: 

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική 

ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 

ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσο

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Ή 

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ

σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας 

ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. 

ποσά] 

Ή 

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν 

σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 

εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή ν

προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α διακήρυξης

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις 

διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 

 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β διακήρυξης

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να 

εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχ

της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας 

Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης: 

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Δηλώσεις αποκλεισμού 

ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική 

ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 

ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

 

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ

σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας 

ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. 

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ 

σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 

εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

λά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή ν

προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]

ιακήρυξης 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

ιακήρυξης 

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να 

εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία] 

 

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής 

και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική 

ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 

ν αφορά στην καταβολή φόρων ή 

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ 

σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 

ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. [αναγράφονται τα 

καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ 

σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 

εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

λά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να 

προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της 
[αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης] 

δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016: 

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να 

ύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

[αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]  

[αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής 
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Παράγραφος 2.2.3.4. περ. γ διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

Ή 

Τυγχάνει στη περίπτωσή μου εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του 

93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.

 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. δ διακήρυξης

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοι

την υπογραφή της παρούσας, με :  

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής 

συμβάσεων ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής

αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και 

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ

πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄,

τα οποία: 

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 

σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγ

σύμβασης ή/και 

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της

Ή 

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως 

καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

…….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε καταστάσεις ενδεχόμενης 

σύγκρουσης συμφερόντων] 

 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ε διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις 

συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις.

 Ή 

Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της παρούσας 

σύμβασης με την εξής ιδιότητα…. 

 [αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο 

πρότερης συμμετοχής]  

 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. στ διακήρυξης

Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
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ιακήρυξης 

Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

Τυγχάνει στη περίπτωσή μου εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 

93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης. 

ιακήρυξης 

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και 

 

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των 

αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και  

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και 

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ

πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, 

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 

σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγ

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της 

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως 

καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

φονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε καταστάσεις ενδεχόμενης 

ιακήρυξης 

Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί 
ιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις 

συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις. 

Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της παρούσας 

ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο 

ιακήρυξης 

Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
ημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

νών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και 

ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης 

, συμπεριλαμβανομένων των μελών των 

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ 

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 

σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της 

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως 

καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

φονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε καταστάσεις ενδεχόμενης 

Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί 
ιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις 

Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της παρούσας 

ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο 

Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
ημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
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προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ζ διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές

 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. η διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψη

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης.

 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. θ διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας 

πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική 

αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.

 

Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης: 

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 

παραχώρησης.  

Ή 

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διο

συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 

παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με 

απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. 

πληροφορίες για την κύρια δίκη]  

 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της 
σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρ

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

ιακήρυξης 

οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

ιακήρυξης 

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης. 

ιακήρυξης 

έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας 

πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική 

κυρωτικές αρμοδιότητες. 

 

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 

παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με 

αστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της 
σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν 
ς σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον 

έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας 

πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική 

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 

ικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 

παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με 

[αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της 
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Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 

4412/2016.  

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω 

στο Δήμο Εορδαίας να προβεί σε αναζήτηση

προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην 

ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 

ΔΗΛΩΣΗ 

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω 

να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να 

προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην 

ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω 

επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να 

προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα

 

Η προσφορά αφορά στο Τμήμα …………..  «………………………………………………………………………………….»

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 __/____/2022 

Ο Προσφέρων: 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία __________________________________________________________

Διεύθυνση _______________________________________________________________________

Τηλέφωνο___________________________________ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Η προσφορά αφορά στο Τμήμα …………..  «………………………………………………………………………………….»

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEM.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
(24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ χωρίς 

Φ.Π.Α.

      

      

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ:   

 __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________ Fax _________________________________

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο

________________________

Ονοματεπώνυμο 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Η προσφορά αφορά στο Τμήμα …………..  «………………………………………………………………………………….» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. 

(24%) 

  

  

  

  

  

  

  

 __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________ 

Υπογραφή – Σφραγίδα 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντα 

 

 

 

________________________ 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………………..

Κατάστημα               ………………………………………………………..

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………        

 

Προς:  

ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15 

ΤΚ 50200 – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. ΕΥΡΩ ……………………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και 

Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό τ

……………………………………… με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την                          για την 

προμήθεια ……………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισ

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσι

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έ

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
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Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

) …………           Ημερομηνία έκδοσης…………………..

ΕΥΡΩ ………………………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. ΕΥΡΩ ……………………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και 

Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό τ

……………………………………… με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την                          για την 

προμήθεια ……………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισ

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσι

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. ΕΥΡΩ …………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και 

Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

……………………………………… με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την                          για την 

προμήθεια ……………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

γγραφο της υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)            

                                                       

                                                                

Προς  

ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15 

ΤΚ 50200 – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….…

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως

ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ 

της εταιρείας………………………………………………………….με Α.Φ.Μ……………………

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 

αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση ……………………………… (αρ. διακ/ξης 

……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % τη

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ εμ

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσε

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

)             

   Ημερομηνία έκδοσης……………

    ΕΥΡΩ …………………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ 

της εταιρείας………………………………………………………….με Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 

αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση ……………………………… (αρ. διακ/ξης 

……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % τη

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ εμ

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσε

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Ημερομηνία έκδοσης…………… 

ΕΥΡΩ ……………………………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 

αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση ……………………………… (αρ. διακ/ξης 

……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ εμάς, 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Πίνακας αντιστοίχισης
επιλογής και αποδεικτικών μέσων

Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

2.2.3.1 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται 

στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό 

δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού 

φορέα 
Απάτη εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων 

της Ένωσης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων 

2.2.3.2 Ο οικονομικός φορέας δεν έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 

την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην 

Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
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Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων
αποδεικτικών μέσων  

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται 

στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό 

το δίκαιο του οικονομικού 

Απάτη εις βάρος των οικονομικών 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

ργασία και άλλες μορφές 

Απόσπασμα 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, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 

εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη 

δήλωση αρμόδιας δημόσια

εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 

διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis))
βεβαίωση ή, στα κράτη-

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υ

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Ο οικονομικός φορέας δεν έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 

την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην 

Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου

κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το 
η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2

: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής 

ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπ

περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 

διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis))

βεβαίωση ή, στα κράτη-
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπ

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

κριτηρίων ποιοτικής 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

έας, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
ή η εν λόγω χώρα δεν 

εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη 

δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν 

εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

(μόνο εάν δεν καθίσταται 

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

Certis)) και β) ένορκη 
-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 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. 

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

ου 

μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή 
η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. 

: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής 

ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

(μόνο εάν δεν καθίσταται 

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

Certis))  και β) ένορκη 

-μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 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. 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη 

χώρα στην οποία είναι εγκα
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 

άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 

Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 

εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτω

που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή της.  

 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη 

χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 

άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου

κράτους μέλους ή χώρας. Αν το 

η εν λόγω χώρα δεν εκδίδ
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: 

α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής 

ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 

διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis))

βεβαίωση ή, στα κράτη-

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγε

ή εμπορικού οργανισμού του 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 

Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην 

περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου 

ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν 

υπάγεται)  

Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:  

Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 

εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή 

η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: 

α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής 

ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

(μόνο εάν δεν καθίσταται 

αμμικού αποθετηρίου 

Certis)) και β) ένορκη 

-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 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. 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 

Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην 

περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου 

ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην 

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

δήλωση απαιτείται μόνο στην 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

 

2.2.3.4.α Αθέτηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας

2.2.3.4.β Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας:

Πτώχευση 

Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

ειδική εκκαθάριση 

Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή 

εκκαθαριστή  
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά 

στον e-ΕΦΚΑ)  

Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αθέτηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας  

Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας: 

Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή 

Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. Αν το 

εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 

2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 

δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

καθίσταται διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis))

βεβαίωση ή, στα κράτη-

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κ

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, 

 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης 

απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης 

του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 
προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

ων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 

εώσεις του στους τομείς της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

Αν το κράτος-μέλος ή η 

εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
τις περιπτώσεις της παρ. 

: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 

δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

Certis)) και β) ένορκη 

-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

ολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
οποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

 

κομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης 

απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης 

του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 
προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

Αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 

 

2.2.3.4.γ Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

 

2.2.3.4.δ Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης 

 

2.2.3.4.ε Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 

 

2.2.3.4.στ Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλ

παρόμοιες κυρώσεις από προηγούμενη 

σύμβαση 
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

μεταβολών. 
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο 

προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 

των εταίρων.  
Προκειμένου για τα σωματεία και τους 

συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό 

Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 

σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για 

τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και 

μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η.. 

Αναστολή επιχειρηματικών γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 
Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμ

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την 

οποία να προκύπτει η 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει 

συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη 

περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), 

και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της 
παράβασης 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη 

τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παρ

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει 

με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε 

περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή 
δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός]

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις από προηγούμενη 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη 

καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή 

άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με 

προηγούμενη σύμβαση. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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ιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο 

ικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους 

συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό 

Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 

σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για 

συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και 

μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την 

οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει 

συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη 

περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), 

υποπέσει σε επανάληψη της 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη 

τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 

της συμμετοχής του στη διαδικασία 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει 

με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε 

περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή 
δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός] 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη 

καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

ή επιβολή αποζημιώσεων ή 

άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με 

 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

2.2.3.4.ζ 

και η 

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη 

πληροφοριών, αδυναμία υποβολής 

δικαιολογητικών, απόπειρα επηρεασμού, 
με αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών.  

 

2.2.3.4.θ Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού 

παραπτώματος 
 

2.2.3.9 Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές 

διαδικασίες σύναψης 

2.2.3.5 Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
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Σελίδα 173 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη 

πληροφοριών, αδυναμία υποβολής 

δικαιολογητικών, απόπειρα επηρεασμού, 
με αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών.   

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 

οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί ένοχος 

σοβαρών απατηλών 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) δεν ήταν σε θέση να 

υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και 

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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) 

δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος 

του πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση 

στο πλαίσιο του επαγγέλματός του

αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές

κυρωτικές αρμοδιότητες.

Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι 

δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η 

κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από 

δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 

παραχώρησης. 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού [Μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ και 

μόνο για ανώνυμες εταιρείες ή
πρόσωπα στη μετοχική σύνθεση των οποίων 

συμμετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή νομικά 

πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε 

ανώνυμη εταιρεία] 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών 

τους κατά την περ. α) της

βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της 

παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του 
ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί ένοχος 

σοβαρών απατηλών 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 

αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να 

υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και 

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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

σμό, την επιλογή ή την 

πεύθυνη δήλωση ότι: α) οικονομικός φορέας 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
έχει επιβληθεί σε βάρος 

ή άλλους είδους κύρωση 

στο πλαίσιο του επαγγέλματός του από 

αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-

κυρωτικές αρμοδιότητες. 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι 

τον οικονομικό φορέα η 

κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από 

δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 

[Μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ και 

μόνο για ανώνυμες εταιρείες ή νομικά 
πρόσωπα στη μετοχική σύνθεση των οποίων 

συμμετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή νομικά 

πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών 

τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 

βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της 

παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του 
ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη 
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Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 
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Σελίδα 174 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν 

αυτή είναι διαφορετική του προσωριν

αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του 
τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 

διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά 

περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των 

δικαιωμάτων ψήφου πο

ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες 

αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο 

προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα 
ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 

του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 

της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του. 
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 

μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από τη

υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα: 

Α) Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην 

Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 

ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς. 
Β) Όσον αφορά τις αλλοδα

εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 

ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν 

αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού 

αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του 
τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 

διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά 

περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των 

δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 

ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες 

αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο 

προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα 
ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 

του προσωρινού αναδόχου: 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 

της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 

μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 

Α) Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην 

Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 

ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 

ετόχων της εταιρείας και τον 

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 

πριν από την ημέρα υποβολής της 

Β) Όσον αφορά τις αλλοδαπές ανώνυμες 

εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 

ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
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Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

2.2.4 Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό 

μητρώο 
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι 

μετοχές τους είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το 

πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 

της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 

προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 

τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή της προσφοράς.
Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν 

προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, 

προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 

ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 

διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 

του διαγωνιζόμενου. Για την
πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση 

προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, 

προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, 

που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) 

των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα 

με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα 
πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους 

λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω 

πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 

διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 

αιτιολογίας αυτής. 

iv) Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγου 

αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 

3310/2005 οι Α.Α. δύνανται να απαιτούν 

υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες 
εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν 

εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α &

β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές τους είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το 

πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 

προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 

τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή της προσφοράς.     
Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση 

ης μετοχών ή δεν 

προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 

ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 

διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 

του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη 
πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση 

προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, 

ική κατάσταση προσώπων, 

που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) 

των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα 

με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα 
πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους 

είναι γνωστά τα ως άνω 

πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 

διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 

iv) Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγου 

αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 

3310/2005 οι Α.Α. δύνανται να απαιτούν 

υνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες 
εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν 

εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 

β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
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Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
 

 

2.2.5.α (“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει 

της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή 

των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης  

2.2.5.β Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της 

σχετικής Διακήρυξης  
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα 

με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

εμπορικό μητρώο Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό 
μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό 

και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 

υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων 

(Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο) 

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 αρμ

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 σύμβασ

(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει 

της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή 

των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, 

των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις 

όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική 

σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση που 

σύμφωνα με την νομοθ

φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση 
ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών 

συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 

κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει 

ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του 

ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη 

από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 
( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα 

με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό 
μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 

μικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό 

και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 

υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων 

(Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

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. 

μούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, 

των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις 

όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική 

σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση που 

σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός 

φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση 
ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών 

συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 

). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει 

ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του 

ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη 

από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 
( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 
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Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

2.2.5.γ Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος 

στον τομέα 

για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 

βάσει της σχετικής διακήρυξης

2.2.5.δ Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών

Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική Διακήρυξη για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται  

 Σύσταση οικονομικού φορέα ή έναρξη 

δραστηριοτήτων 

 

2.2.5.ε Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες)

 

2.2.5.στ Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων 

 

2.2.5.ζ Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 

νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν 

τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα 

σχετικά επίσημα στοιχε

το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).

 

Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 

βάσει της σχετικής διακήρυξης 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία θα δηλώνεται ο μέσος ειδικός ετήσιος 

κύκλος εργασιών των ετών που ζητούνται από 

τη διακήρυξη [μπορεί να ζητείται να 
συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού

λογιστή]. 

 

Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών 

Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική Διακήρυξη για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που 

Σύσταση οικονομικού φορέα ή έναρξη Για οικονομικούς φορείς που έχουν 

λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο από 

το ζητούμενο στη διακήρυξη: Υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα 

δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης του 

οικονομικού φορέα ή που άρχισε της 
δραστηριότητες στο αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι λοιπές δηλώσεις προσαρμόζονται ανάλογα 

με το χρονικό διάστημα λειτουργίας.

Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία θα δηλώνονται οι πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών (δεικτών) που 

ζητούνται  [μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται 

από βεβαίωση ορκωτού 

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων.

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές [Κατά περίπτωση, ανάλογα με την απαίτηση.

Ενδεικτικά: 

Εφόσον ζητείται συγκεκριμένη πιστοληπτική 

ικανότητα, προσκομίζεται 
τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα αναφορικά με την πιστοληπτική 

ικανότητα του οικονομικού φορέα.

Εφόσον λ.χ. ζητούνται ίδια κεφάλαια, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 

νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν 

τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα 

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά 

το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία θα δηλώνεται ο μέσος ειδικός ετήσιος 

κύκλος εργασιών των ετών που ζητούνται από 

[μπορεί να ζητείται να 
εύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή/ 

Για οικονομικούς φορείς που έχουν 

λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο από 

το ζητούμενο στη διακήρυξη: Υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα 

δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης του 

οικονομικού φορέα ή που άρχισε της 
ες στο αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι λοιπές δηλώσεις προσαρμόζονται ανάλογα 

με το χρονικό διάστημα λειτουργίας. 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία θα δηλώνονται οι πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών (δεικτών) που 

[μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται 

 ελεγκτή/ λογιστή]. 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων. 

[Κατά περίπτωση, ανάλογα με την απαίτηση. 

Εφόσον ζητείται συγκεκριμένη πιστοληπτική 

ικανότητα, προσκομίζεται βεβαίωση από 
τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα αναφορικά με την πιστοληπτική 

ικανότητα του οικονομικού φορέα. 

Εφόσον λ.χ. ζητούνται ίδια κεφάλαια, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

2.2.6.α Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις 

είδους που έχει προσδιοριστεί

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: Κυριότερες παραδόσεις του 

είδους που έχει προσδιοριστεί κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς

2.2.6.β Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες 

για τον έλεγχο της ποιότητας

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Σελίδα 178 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνονται 

τα ίδια κεφάλαια [μπο

συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού 
ελεγκτή/λογιστή]. 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις 

είδους που έχει προσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: Κυριότερες παραδόσεις του 

είδους που έχει προσδιοριστεί κατά τη 

άρκεια της περιόδου αναφοράς 

α) Κατάλογο των κυριότερων προμηθειών που 

παραδόθηκαν και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 

κάτωθι στοιχεία εμπειρίας:

Αναλυτικότερα:  

(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται 

σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι: 

α. Τίτλος της σύμβασης –

β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη 

επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης. 

γ. Επιμερισμός των παραδόσεων κάθε 
επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος 

συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή 

κοινοπραξίας).  

δ. Εργοδότης (αποδέκτης). 

ε. Ημερομηνίες έναρξης 

σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια 

της σύμβασης.  

στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ

θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι 

καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται 

αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από 

συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης 

αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται το 

αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο 

χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι 

αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των 
εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 

αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με 

αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν 

είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται 

ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η 

προσκόμιση των παραπάν

και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του 

τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής 
σύμβασης. 

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες 

για τον έλεγχο της ποιότητας 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με 

αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των 

τεχνικών υπηρεσιών, ιδίως των υπευθύνων για 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνονται 

τα ίδια κεφάλαια [μπορεί να ζητείται να 

συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού 

α) Κατάλογο των κυριότερων προμηθειών που 

παραδόθηκαν και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 

κάτωθι στοιχεία εμπειρίας: 

(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται 

σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:  

– Τοποθεσία. 

β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη 

επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  

γ. Επιμερισμός των παραδόσεων κάθε 
επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος 

συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή 

δ. Εργοδότης (αποδέκτης).  

μηνίες έναρξης - περαίωσης της 

σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια 

στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 

θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι 

καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται , εάν μεν ο 

αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από 

συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης 

ου έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται το 

αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο 

χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι 

αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των 
εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 

ης είναι ιδιωτικός φορέας, με 

αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν 

είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται 

ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η 

προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών 

και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του 

τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με 

κού προσωπικού ή των 

τεχνικών υπηρεσιών, ιδίως των υπευθύνων για 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

2.2.6.γ Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την 

εξασφάλιση της ποιότητας

 

2.2.6.δ Μέσα μελέτης και έρευνας

 

2.2.6.ε Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού

 

2.2.6.στ [μόνο στην περίπτωση συμβάσεων 

προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται 
εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων], 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 

προσόντων που κατέχονται από: α) τον ίδιο 

τον ανάδοχο, και/ή (ανάλογα με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη) β) τα διευθυντικά στελέχη τ

2.2.6.ζ Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης

κατά την εκτέλεση της σύμβασης

2.2.6.η Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Σελίδα 179 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

-Κριτήριο ποιοτικής Δικαιολογητικό 

τον έλεγχο της ποιότητας.

[Μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από 

κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την 
Επιθεώρηση Εργασίας

προσωπικού όπως αποτυπώνεται κάθε φορά 

στην τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού 

προσωπικού που τηρείται στο πληροφοριακό 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων]

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την 

εξασφάλιση της ποιότητας 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία γίνεται περιγραφή του τεχνικού 

εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο 

οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της 

ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας 
της επιχείρησης του. 

[μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από 

αποδεικτικά κτήσης του εξοπλισμού, 

τιμολόγια, συμφωνητικά]

Μέσα μελέτης και έρευνας Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία γίνεται περιγραφή των μέσων μελέτης 

και έρευνας που λαμβάνει ο οικονομικός 

φορέας. 

Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία θα περιγράφονται ο τρόπος διαχείρισης 

της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα 

ανίχνευσης που θα εφαρμόσει κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης.

[μόνο στην περίπτωση συμβάσεων 

προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται 
ασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων], 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 

προσόντων που κατέχονται από: α) τον ίδιο 

τον ανάδοχο, και/ή (ανάλογα με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη) β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών 

προσόντων του προμηθευτή ή των 
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης  και 

συγκεκριμένα ……[μπορεί να ζητούνται κατά 

περίπτωση υπεύθυνη δήλωση με πίνακα με τα 

ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την 

εμπειρία των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών, βιογραφικά 

σημειώματα, αποδεικτικά εμπειρίας και τίτλοι 

σπουδών των στελεχών, καταστάσεις 

προσωπικού, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 

ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια 
του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) 

κ.α.] 

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία γίνεται περιγραφή των μέτρων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα 

εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας κατά 

εκτέλεση της σύμβασης.

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

τον έλεγχο της ποιότητας. 

[Μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από 

κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την 
Επιθεώρηση Εργασίας, άλλως κατάσταση 

προσωπικού όπως αποτυπώνεται κάθε φορά 

σα ισχύουσα κατάσταση ενεργού 

προσωπικού που τηρείται στο πληροφοριακό 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων] 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

α γίνεται περιγραφή του τεχνικού 

εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο 

οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της 

ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας 

πορεί να ζητείται να συνοδεύεται από 

αποδεικτικά κτήσης του εξοπλισμού, όπως 

τιμολόγια, συμφωνητικά] 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία γίνεται περιγραφή των μέσων μελέτης 

και έρευνας που λαμβάνει ο οικονομικός 

του οικονομικού φορέα στην 

οποία θα περιγράφονται ο τρόπος διαχείρισης 

της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα 

ανίχνευσης που θα εφαρμόσει κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών 

προσόντων του προμηθευτή ή των 
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης  και 

πορεί να ζητούνται κατά 

περίπτωση υπεύθυνη δήλωση με πίνακα με τα 

ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την 

ελεχών που θα είναι υπεύθυνα 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών, βιογραφικά 

σημειώματα, αποδεικτικά εμπειρίας και τίτλοι 

σπουδών των στελεχών, καταστάσεις 

προσωπικού, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 

ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια 
9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία γίνεται περιγραφή των μέτρων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα 

εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
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Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

εξοπλισμός 

 

2.2.6.θ Αποδοχή ελέγχων από την αναθέτουσα 

αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 

οργανισμό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο ανάδοχος (Για σύνθετα 

προϊόντα ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον 

ιδιαίτερο σκοπό)  

2.2.6.ι Αριθμός διευθυντικών στελεχών κατά τα 

τελευταία τρία έτη  

2.2.6.ια Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό

κατά τα τελευταία τρία έτη 

2.2.6.ιβ Ποσοστό υπεργολαβίας

 

2.2.6.ιγ Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, 

περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την 
πιστοποίηση γνησιότητας

 

2.2.6.ιδ Για τις συμβάσεις προμηθειών: 

πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 

επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας

 

2.2.7.α Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας,  

συμπεριλαμβανομένης της 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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οποία θα περιγράφεται ο ελάχιστος 

απαιτούμενος από τη διακήρυξη εξοπλισμός. 

[μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από 
αποδεικτικά κτήσης του εξοπλισμού, όπως 

τιμολόγια, συμφωνητικά]

Αποδοχή ελέγχων από την αναθέτουσα 

αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 

οργανισμό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο ανάδοχος (Για σύνθετα 

αίρεση, για προϊόντα 

που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη διενέργεια 

ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 

ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού 

φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον 

αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για 

τον έλεγχο της ποιότητας.

Αριθμός διευθυντικών στελεχών κατά τα Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 

οποία αναφέρεται ο αριθμός των στελεχών της 

επιχείρησης του κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

κατά τα τελευταία τρία έτη  

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία αναφέρεται το μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του κατά τα 

τελευταία τρία χρόνια. 

Ποσοστό υπεργολαβίας Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους 

οποίους θα ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και 

το ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς και 

υπεύθυνη δήλωση των προτεινόμενων 

υπεργολάβων ότι αποδέχονται την ανάθεση της 

υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, 

περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την 
πιστοποίηση γνησιότητας 

Προσκομίζονται κατά περίπτωση οι ζητούμενες 

φωτογραφίες ή περιγραφή των υπό προμήθεια 
αγαθών. Σε περίπτωση που η διακήρυξη 

προβλέπει την προσκόμιση δειγμάτων, μπορεί 

να ζητείται να περιλαμβάνεται στο φάκελο 

δελτίο αποστολής των δει

Για τις συμβάσεις προμηθειών: 

πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 

επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα ή ισοδύναμα 

πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας.

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή 

ισοδύναμα πιστοποιητικά υπεύθυνη δήλωση με 

την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα 

διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
χετικά με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας,  

συμπεριλαμβανομένης της 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 
που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Εάν ο οικονομικός φορέα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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οποία θα περιγράφεται ο ελάχιστος 

απαιτούμενος από τη διακήρυξη εξοπλισμός. 

πορεί να ζητείται να συνοδεύεται από 
κτήσης του εξοπλισμού, όπως 

τιμολόγια, συμφωνητικά] 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη διενέργεια 

ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 

ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού 

και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον 

αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για 

τον έλεγχο της ποιότητας. 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία αναφέρεται ο αριθμός των στελεχών της 

επιχείρησης του κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία αναφέρεται το μέσο ετήσιο 
λληλικό δυναμικό του κατά τα 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους 

οποίους θα ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και 

το ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς και 

νη δήλωση των προτεινόμενων 

υπεργολάβων ότι αποδέχονται την ανάθεση της 

υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

 

Προσκομίζονται κατά περίπτωση οι ζητούμενες 

φωτογραφίες ή περιγραφή των υπό προμήθεια 
αγαθών. Σε περίπτωση που η διακήρυξη 

προβλέπει την προσκόμιση δειγμάτων, μπορεί 

να ζητείται να περιλαμβάνεται στο φάκελο 

δελτίο αποστολής των δειγμάτων.  

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα ή ισοδύναμα 

πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή 

ισοδύναμα πιστοποιητικά υπεύθυνη δήλωση με 

την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα 

διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 
που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή 
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Αποδεικτικά μέσα

α/α Λόγος αποκλεισμού-

επιλογής 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες 

2.2.7.β Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 

οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς 

εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση 

με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα 
διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιό

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 

οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 

απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από 

οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη

υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους 

λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπ

περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς 

μέλη υπεύθυνη δήλωση 

με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα 
διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 

απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής 

οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από 

οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, 

υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους 

λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Ενημέρωση
προσωπικών δεδομένων  

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 

που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλο

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγ

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, γ

φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδο

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχ

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 

ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλο

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

νωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, γ

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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για την επεξεργασία 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 

ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 

ηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

νωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

μένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 

ετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Σχέδιο Σύμβασης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ   

 

 

 

Αριθμός σύμβασης 

Προμηθευτής 

Τμήμα  

Ποσό πληρωμής (με 24% Φ.Π.Α.) 

Ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

 

Στο Δημαρχείο Πτολεμαΐδας, σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

 

1. Ο Δήμος Εορδαίας που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός: 25

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

1007.E81403.00029 , νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, Παναγιώτη Πλακεντά, (στο 

εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)   

 

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό 

πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 

εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................

εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον

«Ανάδοχος»)   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. την υπ΄ αριθμ ...../2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ…)

της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ 
ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας’»
2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5008015
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας, 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Σελίδα 183 

Σύμβασης  

  Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  Σ Τ Ο  Κ Η Μ Δ Η Σ
  Πτολεμαΐδα, …..-…..-…… 
  Αρ. Πρωτ. …………………… 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Στο Δημαρχείο Πτολεμαΐδας, σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω 

που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός: 25ης Μαρτίου 15, ΤΚ 50200) με Αριθμό  

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998054361 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, Παναγιώτη Πλακεντά, (στο 

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό 

νυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 

εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................

εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο 

1. την υπ΄ αριθμ ...../2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού 

«Προμήθεια εξοπλισμού του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ 
ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας’» μέσω Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 

ΟΠΣ 5008015 και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 

Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας, με κριτήριο κατακύρωσης 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
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Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  Σ Τ Ο  Κ Η Μ Δ Η Σ 

 

 

Στο Δημαρχείο Πτολεμαΐδας, σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω 

Μαρτίου 15, ΤΚ 50200) με Αριθμό  

και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, Παναγιώτη Πλακεντά, (στο 

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό 

νυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 

εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως 

......................................... (στο εξής ο 

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού 

«Προμήθεια εξοπλισμού του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ 
μέσω Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 

και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 

με κριτήριο κατακύρωσης 
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2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και 

την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την 

υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια 

της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 441

του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης] 

3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 

του Ν.4412/2016: 

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης» 

-η προσφορά του Αναδόχου 

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού 

ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ α

........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η

χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας’»
τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της.

 

Το Τμήμα/τμήματα που κατοχυρώθηκαν στον Αν

Τμήμα …..«………………………………………

Τμήμα …..«………………………………………

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
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2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και 

ή πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την 

υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια 

της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση 

του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 

............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της 

........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»  

ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού 

ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού 

........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου ‘Κατασκευή 
χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας’»
τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της.

Το Τμήμα/τμήματα που κατοχυρώθηκαν στον Ανάδοχο είναι το/τα: 

………………………………………» 

………………………………………» 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τμήμα …..    «………………………………………»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

/ΕΥΡΩ 

  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και 

ή πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την 

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια 

[μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση 

του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 

ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού 

σφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού 

........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού 

«Προμήθεια εξοπλισμού του έργου ‘Κατασκευή 
χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας’» σύμφωνα με 

τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 

 

» 

ΠΟΣΟ/ΕΙΔΟΣ (ΕΥΡΩ) 

 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, και η 

χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014

Άξονα προτεραιότητας: 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχ

και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο « Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Κοινωνικών Δομών», 

Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.0002 

πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Εορδαίας. 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η 300/29

με αρ. πρωτ.  1738/2021 (ΑΔΑΜ 21

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 1 

καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 

Εορδαίας.  

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από

(αριθ. Ενάριθ. Έργου 2017ΕΠ00510032).

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 6 της Πράξης : «Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και 

ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρ

Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του ΕΣΠΑ 2014

πρωτ. 4519/24-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΝΕ7ΛΨ

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5008015. Η παρούσα σύμβασ

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Διάρκεια σύμβασης 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 

την υπογραφή της και μέχρι 90 (ενενήντα) ημέρες.
 

  

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α. ...........%

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
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Άρθρο 2 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, και η 

χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014

Άξονα προτεραιότητας: 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχ

και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο « Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Κοινωνικών Δομών», 

Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.0002 

πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Εορδαίας. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η 300/29-01-2021  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  

με αρ. πρωτ.  1738/2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008178850, ΑΔΑ ΩΙΖΜΩΡ6-ΧΓΒ) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 1 

καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. Ενάριθ. Έργου 2017ΕΠ00510032). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 6 της Πράξης : «Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και 

ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρ

Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 

(ΑΔΑ: 7ΜΝΕ7ΛΨ-ΙΤ7) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5008015. Η παρούσα σύμβασ

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης 

 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 

90 (ενενήντα) ημέρες. 

  

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. ...........% 

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, και η 

χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του 

Άξονα προτεραιότητας: 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο « Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Κοινωνικών Δομών», 

Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.0002 σχετική 

πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Εορδαίας.  

2021  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  

ΧΓΒ) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 1 

καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 6 της Πράξης : «Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και 

ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

2020 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 

ΙΤ7) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5008015. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 

 

 

 

 





   

 ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

 

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά 

την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 Παράρτημ

του Προσαρτήματος Α’ (και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθ

αρμοδιότητάς τους  

 

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και 

καταχρηστικά καθ © όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας

ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

4.3. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

 

4.4. ότι θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

 

4.5. ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοπ

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους 

εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότη

σύμβασης. 

 

4.6. ότι εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν 

από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το 

προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 

παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

 

4.7. ότι ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με 

Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
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3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά 

την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

εριβαλλοντικής, 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 Παράρτημ

(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθ

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα

καταχρηστικά καθ © όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα 

ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

ίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους 

εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν 

από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το 

α ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 

παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη 

Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.  

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά 

την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

εριβαλλοντικής, 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 

(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 

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

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη 

ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή 

, σύμφωνα με τη ρήτρα 

ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

ίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

οιήσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους 

εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με την 

τα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν 

από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το 

α ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 

παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη 

Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για 
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λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να 

οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τι

διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα 

Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.

 

4.8. ότι ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Προμηθευτή είναι μεταξύ άλλων 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 

συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
 

4.9 ότι θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αν
 

4.10 ότι του να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν 

γι’ αυτόν από την παρούσα. 
 

4.11 ότι σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη 

Διακήρυξη. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν 

ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας.
 

4.12 ότι σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 

εναπομείναντα μέλη του προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 

κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η 

συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του της Αναθέτουσας Αρχής.
 

4.13 ότι σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία 

εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση κ

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη 

Σύμβαση. 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Σελίδα 187 

λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να 

οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή 

διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα 

Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Προμηθευτή είναι μεταξύ άλλων 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 

έχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν 

ε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη 

Διακήρυξη. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν 

όνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας.

ε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 

έλη του προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 

κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η 

συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του της Αναθέτουσας Αρχής.

ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία 

εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση κ

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να 

ς ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή 

διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα 

εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Προμηθευτή είναι μεταξύ άλλων 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 

έχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 

θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

τίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν 

ε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη 

Διακήρυξη. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν 

όνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

ε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 

έλη του προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 

κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η 

συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του της Αναθέτουσας Αρχής. 

ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία 

εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη 
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4.14 ότι υποχρεούται να τοποθετήσει αυτοκόλλητες ετικέτες πάνω στα προμηθευόμενα είδη, 

στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του έργου για την χρηματοδ

 

 

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%

 

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης 

και συγκεκριμένα:  

 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας 

 

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελ

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

5.4. 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 των  συμβατ

υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της 

Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της 

Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον ανα

χαρτοσήμου ....% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ....%.

 

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας .....% επί του καθαρού ποσού.

 

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού 

παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) 

ημέρες.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα 

(30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση 

των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την 

ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό 

πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 

4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση 

από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών 

πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα 

προσκόμισής τους.  
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υποχρεούται να τοποθετήσει αυτοκόλλητες ετικέτες πάνω στα προμηθευόμενα είδη, 

στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του έργου για την χρηματοδότησή του.

 

Άρθρο 5 
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..% 

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης 

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

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελ

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

ν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατ

υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της 

Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της 

Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον ανα

χαρτοσήμου ....% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ....%. 

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας .....% επί του καθαρού ποσού. 

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός 

ερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα 

ην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση 

των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την 

ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό 

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 

2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση 

από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών 

πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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υποχρεούται να τοποθετήσει αυτοκόλλητες ετικέτες πάνω στα προμηθευόμενα είδη, 

ότησή του. 

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης 

 

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

ν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατικών 

υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της 

Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της 

Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός 

ερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα 

ην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση 

των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την 

ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό 

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 

2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση 

από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών 

πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα 
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Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικώ

4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης 

 

 

Χρόνος Παράδοσης Υλικών
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπ

καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. 

 

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το 

άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη 

κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.  

 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, 

τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας 

ελέγχου από τον Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.  

 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 

μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της 

Διακήρυξης  

 

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 
από την παράδοση από τον ανάδοχο.

 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης. 

 

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 

στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 

του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 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 

την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

7.4.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. 
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Άρθρο 6 
Αναπροσαρμογή τιμής 

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 

4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης  

Άρθρο 7 
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπ

καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης.  

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το 

άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη 

τού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.   

παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, 

τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας 

που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.  

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 

μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός προθεσμίας 30 ημερών 

από την παράδοση από τον ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.  

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

γματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 

πό την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 

του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 

αι συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 

και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από 

την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

ς παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
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ν υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπο και τόπο  που 

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το 

άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη 

παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, 

τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας 

που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.   

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 

μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

εντός προθεσμίας 30 ημερών 

δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα 

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

γματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 

πό την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 

του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 

αι συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 

και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από 

την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

ς παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
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4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

 

 

Απόρριψη σ
 

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 

που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας

αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το 

άρθρο 6.4. της Διακήρυξης. 

8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 

2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

 

 

 

9.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υ

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

 

9.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και 

σύμφωνα με το  άρθρο 4.4.2. της Δια

επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 

του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή

παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  

οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση

ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  
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4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση 

ουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

Άρθρο 8 
Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 

που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία 

αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το 

8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης. 

8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 

υ ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9 
Υπεργολαβία 

9.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 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 Αναδόχου. 

9.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και 

σύμφωνα με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την 

επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 

του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 

παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  

οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον 

ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση 

ουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 

σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία 

αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το 

8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 

9.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της 

περγολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

9.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και 

κήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την 

επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 

του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 

παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  

του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον 

ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως 
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9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα 

αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, 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 ποσοστού που ορίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

Κήρυξη οικονομικού φορέα 
 
10.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που 

αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 

κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που 

προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

 

10.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται 

σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

 

10.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που 

προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον 

ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, 

αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προση

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε 

έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής. 

 

 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
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Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα 

αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

ης 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 ποσοστού που ορίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 10 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

10.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που 

αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 

κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που 

προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 

βατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται 

άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης. 

10.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που 

προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον 

Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 

αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, 

 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προση

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε 

έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

= Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της 

Άρθρο 11 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα 

αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

ης 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 ποσοστού που ορίζεται 

 

10.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που 

αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που 

κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που 

παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται 

10.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που 

προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον 

Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 

αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε 

= Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της 
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11.1.Η παρούσα 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 

4.5 της Διακήρυξης. 

Ειδικότερα, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τι

132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 

λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει 

το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα 

που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η 

σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή 

έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 

απόρριψη της πρότασης.  

 

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέσ

και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

 

 

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για 

αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατ

προμήθειας. 

 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά 

τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και ο

τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν 

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Σελίδα 192 

11.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

ασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

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 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

αφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 

λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

σης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει 

το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα 

που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η 

ται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή 

έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέσ

και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12 
Ανωτέρα Βία 

 

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γονός 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 αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 

 

Άρθρο 13 
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά 

τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και ο

τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν 

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

11.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

ασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

ς προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

αφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 

λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

σης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει 

το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα 

που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η 

ται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή 

έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή 

και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γονός 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 αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

άλληλα εκπλήρωσης της 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά 

τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι 

τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν 

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  
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Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο

αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

 

15.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος 

του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομι

Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών 

αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις 

προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξη

 

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την 

ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται 

σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης. 

 

 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων / General Data Protection

Α) Ως προς την επεξεργασία από την 

Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων

εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης 

και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση

δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 

Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους 

συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 

ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Άρθρο 14 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

Άρθρο 15 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο

αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

15.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος 

του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών 

αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις 

προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξη

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την 

ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται 

σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.  

Άρθρο 16 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 

Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων 

εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης 

ιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

ποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 

Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους 

συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 

βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 

ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, 

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 

αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   

15.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος 

κού φορέα εκπτώτου -

Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –

αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις 

προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την 

ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται 

ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)  

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 

συνεργατών/δανειζόντων 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης 

επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 

ποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 

Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους 

συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 

βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 

ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 
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συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 

οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 

αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων 

ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 

κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων 

πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής 

κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της 

σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 

δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για 

μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 

προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση 

τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί 

ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, 

διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το 

νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δε

αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 

24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο 

φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο

του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 

Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (

 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο 

των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχ

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 

δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητα

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 
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συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 

οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 

αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων 

αυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 

κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων 

πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής 

οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της 

σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 

ιρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για 

δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 

υς από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση 

τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 

ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, 

ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 

αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο 

πιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 

ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..).

. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο 

των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 

δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  
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συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 

οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 

αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων 

αυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 

κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων 

πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής 

οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της 

σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 

ιρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για 

δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 

υς από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση 

και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 

ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, 

ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το 

δομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 

αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο 

πιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 

…………………. /τηλ………………..). 

. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης 

των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

ής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 
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δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 

εκτελούντος την επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επ

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση 

των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 

επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 

υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της 

Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη 

της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει κ

διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία 

προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

 

…………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επ

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση 

των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομ

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 

επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 

υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της 

ς ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη 

της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει κ

διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία 

προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

 

Άρθρο 17 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

…………………………………  …………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση 

δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 

επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 

υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της 

ς ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη 

της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και 

διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 

 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την 

η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

………………………………… 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 

δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 

ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης α

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 

και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζ
ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 

σύμβαση και τη διαδικασία ανάθ

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 

αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 

για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στ

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτο

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 

σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλ
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 

ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 

νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 

θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 

(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γέ

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου

(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού 

εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 

επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γν

μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 

δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 

ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 

της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 

σύμβαση και τη διαδικασία ανάθ

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 

αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 

για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 

σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 

ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 

υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 

θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 

(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 

εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 

επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 

μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 

δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 

λλά και μετά τη λήξη αυτής.  

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 

της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

όμενα στο δίκαιο του 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 

σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συγγενείς εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 

αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 

υσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

εν θα εμπλακώ-ουμε σε 

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 

εση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 

ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 

υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 

θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 

νει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 

της αναθέτουσας αρχής που 

εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 

επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

ωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 

μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 
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ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση 

της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  

για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

 

Υπογραφή/Σφραγίδα 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 

επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................

ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον ......................................... 
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ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
 αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

[Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  

η και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 

επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 

ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον .........................................  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  

η και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 

», που εδρεύει ...................................... (. 

ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
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