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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμι�ά ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμο� ς Φορολογικου�  Μητρω� ου (Α.Φ.Μ.) 997648454

Κωδικο� ς ηλέκτρονικη� ς τιμολο� γησης1

Τάχυδρομικη�  διέυ� θυνση Αρτέσιάνου�  1

Πο� λη Κάρδι�τσά

Τάχυδρομικο� ς Κωδικο� ς 43131

Χω� ρά2 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικο� ς ΝUTS3 GR EL611

Τηλέ�φωνο 24413 54877

Ηλέκτρονικο�  Τάχυδρομέι�ο (e-mail) aleklappas@gmail.com

Αρμο� διος γιά πληροφορι�ές4 Αλέ�ξάνδρος  Λά� ππάς,  Δνση  Τέχν.Υπηρέσιω� ν
Δη� μου Κάρδι�τσάς

Γένικη�  Διέυ� θυνση στο διάδι�κτυο  (URL) http://www.dimoskarditsas.gov.gr

Διέυ� θυνση  του  προφι�λ  άγοράστη�  στο  διάδι�κτυο
(URL)5

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Ανάθέ�τουσά Αρχη�  έι�νάι 6 ΟΤΑ κάι άνη� κέι στην Γένικη�  Κυβέ�ρνηση, Υποτομέ�άς O.T.A 7

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8

Η κυ� ριά δράστηριο� τητά της Ανάθέ�τουσάς Αρχη� ς έι�νάι οι Γένικέ�ς Δημο� σιές Υπηρέσι�ές
Στοιχεία Επικοινωνίας 9 
ά) Τά έ�γγράφά της συ� μβάσης έι�νάι διάθέ�σιμά γιά έλέυ� θέρη, πλη� ρη, ά� μέση & δωρέά� ν ηλέκτρονικη�

προ� σβάση μέ�σω της Διάδικτυάκη� ς Πυ� λης (www.promitheus.gov.gr) ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.10

β) Κά� θέ έι�δους έπικοινωνι�ά  κάι άντάλλάγη�  πληροφοριω� ν  πράγμάτοποιέι�τάι  μέ�σω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμη� θέιές κάι Υπηρέσι�ές (έφέξη� ς ΕΣΗΔΗΣ), το οποι�ο έι�νάι προσβά� σιμο άπο�  τη Διάδικτυάκη�
Πυ� λη (www.promitheus.gov.gr) 

1  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
4 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ.
2 περ. γ του ν. 4412/2016  

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

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

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

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

9 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

Σελίδα 4





γ) Πέράιτέ�ρω πληροφορι�ές έι�νάι διάθέ�σιμές άπο� :
την  προάνάφέρθέι�σά  Γένικη�  Διέυ� θυνση  στο  διάδι�κτυο  (URL):  www.dimoskarditsas.gov.gr κάι  στην
τάχυδρομικη�  δ/νση: ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Τηλ έπικοινωνι�άς 24413-50797,799.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διάγωνισμο� ς θά διέξάχθέι� μέ την άνοικτη�  διάδικάσι�ά του ά� ρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης10

Η  συνολικη�  προυk πολογισθέι�σά  δάπά� νη άνέ�ρχέτάι  σέ  214,397.00 πλέ�ον  ΦΠΑ 24%,  η� τοι  συνολικη�
δάπά� νη  265,852.28  €  μέ  ΦΠΑ  24% η  δέ  δάπά� νη  θά  βάρυ� νέι  τους  πάράκά� τω  Κ.Α.  του
προυk πολογισμου�  οικ. έτω� ν 2022 του Δη� μου: 64-7135.0002
Όπως φάι�νέτάι πιο κά� τω στη συνοπτικη�  πέριγράφη�  της προμη� θέιάς. 

Γιά την πάρου� σά διάδικάσι�ά έ�χέι έκδοθέι�  η άπο� φάση μέ άρ. πρωτ.  A395 (ΑΔΑΜ 22REQ010427516,
ΑΔΑ ΨΠΥΗΩΕΗ-Υ5Β) γιά την άνά� ληψη υποχρέ�ωσης/έ�γκριση δέ�σμέυσης πι�στωσης γιά το οικονομικο�
έ�τος  2022 κάι  έ�λάβέ ά/ά 1 κάτάχω� ρησης στο μητρω� ο δέσμέυ� σέων/Βιβλι�ο  έγκρι�σέων & Εντολω� ν
Πληρωμη� ς του φορέ�ά Δη� μος Κάρδι�τσάς11. 

Η  συ� μβάση  πέριλάμβά� νέτάι  στο  υποέ�ργο  μέ  ΑΑ2  της  Πρά� ξης  :  «Βέλτιω� σέις  άθλητικω� ν
έγκάτάστά� σέων Δη� μου Κάρδι�τσάς» η οποι�ά έ�χέι έντάχθέι�  στο Προ� γράμμά «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» μέ βά� ση
την  Απο� φάση  Έντάξης  μέ  άρ.  πρωτ.  15964/04.03.2020  της  Γένικη� ς  Διέυ� θυνσης  Οικονομικω� ν
Τοπ.Αυτοδιοι�κησης  &  Ανάπτυξιάκη� ς  Πολιτικη� ς  του  Υπουργέι�ου  Εσωτέρικω� ν  (ΑΔΑ:  6ΝΓ546ΜΤΛ6-
0ΒΠ)  12.  Η πάρου� σά συ� μβάση άπο�  έθνικου� ς  πο� ρους μέ�σω του ΠΔΕ (Συλλογικη�  Απο� φάση Έντάξης
Ε055, ένά� ριθμος έ�ργου 055 2017ΣΕ05500010 )13.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικέι�μένο της συ� μβάσης  έι�νάι η  προμη� θέιά,  η τοποθέ�τηση κάι έγκάτά� στάση του έξοπλισμου� , ο

οποι�ος  άπάιτέι�τάι  γιά  την  πλη� ρη  λέιτουργι�ά  του  Νέ�ου  Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου  Κάρδι�τσάς,  κάι

πέριγρά� φέτάι άνάλυτικά�  στη συνέ�χέιά.

Η πάρου� σά προμη� θέιά διάχωρι�ζέτάι σέ έ�ξι (6) διάκριτέ�ς ομά� δές. Κά� θέ ομά� δά πέριλάμβά� νέι έι�δη που

άνάφέ�ροντάι  σέ  συγκέκριμέ�νους  τομέι�ς  λέιτουργι�άς  του  Νέ�ου  Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου.  Οι  έ�ξι

διάκριτέ�ς ομά� δές πέριγρά� φοντάι άνάλυτικά�  στη συνέ�χέιά. 

10 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του 
άρθρου 53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)

11  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι 
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η
προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα 
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε 
περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή 
τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο 
τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται
και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η 
έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 
και της παρ. 4 του άρθρου 4»

12 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 
13 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014)
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Τά προς προμη� θέιά έι�δη κάτάτά� σσοντάι στον κωδικο�  του Κοινου�  Λέξιλογι�ου δημοσι�ων συμβά� σέων

(CPV) ο� πως φάι�νέτάι στον ένδέικτικο�  προυk πολογισμο� .  

Ο προυk πολογισμο� ς διάκρι�νέτάι σέ έ�ξι (6) τμη� μάτά – ομά� δές άνά�  έι�δος:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ CPV

ΟΜΑΔΑ 1
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 34928400-2 (Αστικο� ς έξοπλισμο� ς)

ΟΜΑΔΑ 2 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ
37400000-2 (Αθλητικά�  έι�δη κάι 
έξοπλισμο� ς)

ΟΜΑΔΑ 3
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31711200-5 (Ηλέκτρονικοι� πι�νάκές 
γηπέ�δων)

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
39713410-0 (Μηχάνέ�ς κάθάρισμου�  
δάπέ�δων)

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
39710000-2 (Ηλέκτρικέ�ς οικιάκέ�ς 
συσκέυέ�ς)

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 39000000-2 (Έπιπλά )

Η διάδικάσι�ά θά πράγμάτοποιηθέι� μέ Ανοιχτο�  Ηλέκτρονικο�  Διάγωνισμο� , μέ σφράγισμέ�νές προσφορέ�ς
κάι κριτη� ριο κάτάκυ� ρωσης την πλέ�ον συμφέ�ρουσά άπο�  οικονομικη�  ά� ποψη προσφορά� , άποκλέιστικά�
βά� σέι τιμη� ς (χάμηλο� τέρη τιμη� ) άνά�  τμη� μά.

Ο κά� θέ υποψη� φιος  συμμέτέ�χοντάς δικάιου� τάι  νά υποβά� λέι  προσφορά�  γιά έ�νά η�  γιά πέρισσο� τέρά
τμη� μάτά – ομά� δές, άλλά�  γιά το συ� νολο των έιδω� ν του κά� θέ τμη� μάτος έπι�  ποινη�  άποκλέισμου� .  Δέν
γι�νοντάι δέκτέ�ς προσφορέ�ς γιά ορισμέ�νά μο� νο έι�δη ένο� ς τμη� μάτος.

Οι  συμμέτέ�χοντές  στο  διάγωνισμο�  μπορου� ν  νά  κάτάθέ�σουν  προσφορά�  γιά  οποιάδη� ποτέ  άπο�  τά
τμη� μάτά.

Ο  Δη� μος  δέν  υποχρέου� τάι  νά  έξάντλη� σέι  ο� λη  την  ποσο� τητά  των  υπο�  προμη� θέιά  έιδω� ν  ου� τέ  νά
κάτάνάλω� σέι ο� λο το ποσο�  της συ� μβάσης.  

Στην πέρι�πτωση που το ποσο� ν άυτο�  δέν έξάντληθέι� κάτά�  την διά� ρκέιά της έτη� σιάς συ� μβάσης, ο Δη� μος
έ�χέι  δικάι�ωμά  πάρά� τάσης  της  συ� μβάσης,  μέ�χρι  έξάντλη� σέως  άυτου� .  Ανάλυτικη�  πέριγράφη�  του
φυσικου�  κάι οικονομικου�  άντικέιμέ�νου της συ� μβάσης δι�δέτάι στη σχέτικη�  μέλέ�τη της Δνσης Τέχνικω� ν
Υπηρέσιω� ν του Δη� μου Κάρδι�τσάς, η οποι�ά άποτέλέι�  άνάπο� σπάστο τμη� μά της πάρου� σάς διάκη� ρυξης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

Η συ� μβάση θά άνάτέθέι�  μέ το κριτη� ριο της πλέ�ον συμφέ�ρουσάς άπο�  οικονομικη�  ά� ποψη προσφορά� ς,
βάσει 14 τιμής γιά το συ� νολο κά� θέ τμη� μάτος-ομά� δάς.

ΟΜΑΔΑ 1: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
CPV: 34928400-2 (Αστικός εξοπλισμός)

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

1.1 Κά� δος άπορριμμά� των μέτάλλικο� ς
χωρητικο� τητάς τουλά� χιστον 50 lt

TMX 8 110.00 € 880.00 €

1.2 4πλος  Κά� δος  Ανάκυ� κλωσης  άπο�
γάλβάνισμέ�νη λάμάρι�νά

TMX 2 350.00 € 700.00 €

1.3
Πάγκά� κι μέ μέτάλλικο�  σκέλέτο�  μέ
κά� θισμά  κάι  πλά� τη  άπο�  ξυ� λινές
δοκου� ς

ΤΜΧ 4 250.00 € 1,000.00 €

1.4
Πάγκά� κι  μέ  μέτάλλικο�  σκέλέτο�
χωρι�ς  πλά� τη  μέ  κά� θισμά  άπο�
ξυ� λινές δοκου� ς

ΤΜΧ 4 200.00 € 800.00 €

14 Άρθρο 86 ν.4412/2016. 
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1.5 Ποδηλάτοστά� σιο 6 θέ�σέων ΤΜΧ 10 180.00 € 1,800.00 €

1.6
Πά� γκοι  άθλητω� ν  έξωτέρικω� ν
γηπέ�δων

ΤΜΧ 4 160.00 € 640.00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

5,820.00 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ
CPV: 37400000-2 (Αθλητικά είδη και εξοπλισμός) 

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

2.1
Πτυσσο� μένη  κέρκι�δά  450-500
θέ�σέων

ΤΜΧ 1 153,000.00 € 153,000.00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

153,000.00 €

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
CPV: 31711200-5 (Ηλεκτρονικοί πίνακες γηπέδων) 

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

3.1
Προ� σθέτο  συ� στημά  φωτέινω� ν
πινά� κων  άποτέλέσμά� των  κάι
χρονομέ�τρησης

ΤΜΧ 1 28,000.00 € 28,000.00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

28,000.00 €

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
CPV: 39713410-0 (Μηχανές καθαρισμού δαπέδων)

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

4.1
Μηχάνη�  πέριποι�ησης δάπέ�δων μέ
πλη� ρη  πάρέλκο� μένά  κάι
έξοπλισμο�

ΤΜΧ 1 7,500.00 € 7,500.00 €

 ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7,500.00 €

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
CPV: 39710000-2 (Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές)

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

5.1 Μηχάνη�  πάράγωγη� ς πά� γου ΤΜΧ 1 800.00 € 800.00 €

5.2
Αποθη� κη  πά� γου  άνοξέι�δωτη  80
kgr

ΤΜΧ 1 750.00 € 750.00 €

5.3 Πλυντη� ριο - Στέγνωτη� ριο ΤΜΧ 1 650.00 € 650.00 €

5.4
Ηλέκτροκι�νητη  οθο� νη  προβολη� ς
προτζέ�κτορά

ΤΜΧ 2 200.00 € 400.00 €

5.5 Ψυγέι�ο μονο� πορτο ΤΜΧ 8 140.00 € 1,120.00 €

5.6
Μηχάνη�  προβολη� ς  -
προτζέ�κτοράς 

ΤΜΧ 1 950.00 € 950.00 €

5.7
Τηλέο� ράση LED 40- 43" Smart TV
μέ έπιτοι�χιά βά� ση.

ΤΜΧ 8 400.00 € 3,200.00 €

5.8 Blue Ray player ΤΜΧ 1 100.00 € 100.00 €
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ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7,970.00 €

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ     
CPV: 39000000-2 (Έπιπλα )     

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

6.1 Σκάμπο�  φυσικοθέράπέυτη� ΤΜΧ 6 60.00 € 360.00 €
6.2 Κρέβά� τι φυσικοθέράπέυτη� ΤΜΧ 6 150.00 € 900.00 €
6.3 Τράπέ�ζι  φροντιστη� ΤΜΧ 15 35.00 € 525.00 €
6.4 Πά� γκος έργάσι�άς 4 θέ�σέων ΤΜΧ 8 100.00 € 800.00 €
6.5 Πτυσσο� μένο κά� θισμά ΤΜΧ 120 13.50 € 1,620.00 €
6.6 Γράφέι�ο έργάσι�άς 120Χ70Χ77 ΤΜΧ 8 90.00 € 720.00 €
6.7 Κά� θισμά έπισκέ�πτη ΤΜΧ 110 22.00 € 2,420.00 €
6.8 Κάρέ�κλά γράφέι�ου μέ μπρά� τσά ΤΜΧ 12 60.00 € 720.00 €

6.9
Βιβλιοθη� κη  γράφέι�ου
έπάγγέλμάτικη�  άπο�  μέλάμι�νη

ΤΜΧ 8 120.00 € 960.00 €

6.1
0

Κρέμά� στρά ρου� χων - κάλο� γηρος ΤΜΧ 6 32.00 € 192.00 €

6.1
1

Ράφιέ�ρά άποθη� κέυσης μέτάλλικη�
μέ στάθέρο�  σκέλέτο�

ΤΜΧ 12 45.00 € 540.00 €

6.1
2

Έδράνο ομιλητω� ν 5 θέ�σέων ΤΜΧ 1 220.00 € 220.00 €

6.1
3

Ανάλο� γιο ομιλητη� ΤΜΧ 1 250.00 € 250.00 €

6.1
4

Πι�νάκάς  λέυκο� ς  σέμινάρι�ου  μέ
τρι�ποδο

ΤΜΧ 6 55.00 € 330.00 €

6.1
5

Γράμμάτέι�ά άγω� νων ΤΜΧ 1 1,200.00 € 1,200.00 €

6.1
6

Σέτ  γράμμάτέι�άς  (σημάι�ές,  κλπ)
γιά βο� λέιk, μπά� σκέτ

ΤΜΧ 1 350.00 € 350.00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12,107.00 €

Συνοψι�ζοντάς, η έκτιμω� μένη άξι�ά της συ� μβάσης άνέ�ρχέτάι άνά�  ομά� δά ως έξη� ς:

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ  1:  ΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ

5,820.00 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 153,000.00 €
ΟΜΑΔΑ 3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 28,000.00 €
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 7,970.00 €
ΟΜΑΔΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 8,200.00 €
ΟΜΑΔΑ 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 12,107.00 €

ΣΥΝΟΛΟ 214,397.00 €
Φ.Π.Α. 51,455.28 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 265,852.28 €
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η  άνά� θέση  κάι  έκτέ�λέση  της  συ� μβάσης  διέ�ποντάι  άπο�  την  κέι�μένη  νομοθέσι�ά  κάι  τις  κάτ΄
έξουσιοδο� τηση άυτη� ς έκδοθέι�σές κάνονιστικέ�ς πρά� ξέις, ο� πως ισχυ� ουν, κάι ιδι�ως15:

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημο� σιές Συμβά� σέις Έργων, Προμηθέιω� ν κάι Υπηρέσιω� ν (προσάρμογη�
στις Οδηγι�ές 2014/24/ ΕΕ κάι 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτέλικο�  Κρά� τος: οργά� νωση, λέιτουργι�ά & διάφά� νέιά της Κυβέ�ρνησης,
των κυβέρνητικω� ν οργά� νων & της κέντρικη� ς δημο� σιάς διοι�κησης» κάι ιδι�ως του ά� ρθρου 37 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιάι�ο κέι�μένο Δικονομι�άς γιά το Ελέγκτικο�  Συνέ�δριο, ολοκληρωμέ�νο
νομοθέτικο�  πλάι�σιο  γιά  τον  προσυμβάτικο�  έ�λέγχο,  τροποποιη� σέις  στον  Κω� δικά  Νο� μων  γιά  το
Ελέγκτικο�  Συνέ�δριο,  διάτά� ξέις  γιά  την  άποτέλέσμάτικη�  άπονομη�  της  δικάιοσυ� νης  κάι  ά� λλές
διάτά� ξέις» κάι ιδι�ως των ά� ρθρων 324-337

- του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Συ� στάση  ένιάι�άς  Ανέξά� ρτητης  Αρχη� ς  Δημοσι�ων  Συμβά� σέων  κάι
Κέντρικου�  Ηλέκτρονικου�  Μητρω� ου Δημοσι�ων Συμβά� σέων…», 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Κάτάχω� ριση δημοσιέυ� σέων των φορέ�ων του Δημοσι�ου στο νομάρχιάκο�
κάι τοπικο�  Τυ� πο κάι ά� λλές διάτά� ξέις»,  

- 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  ν.  3310/2005  (Α’  30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’
66)  «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα»16, της κοινη� ς άπο� φάσης των Υπουργω� ν Ανά� πτυξης κάι Επικράτέι�άς μέ άρ. 20977/2007 (Β’
1673)  σχέτικά�  μέ  τά  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», κάθω� ς κάι των υπουργικω� ν άποφά� σέων, οι οποι�ές έκδι�δοντάι,
κάτ’  έξουσιοδο� τηση  του ά� ρθρου 65 του ν.  4172/2013 (Α’167) γιά  τον κάθορισμο� :  ά)  των μη
«συνέργά� σιμων φορολογικά� » κράτω� ν κάι β) των κράτω� ν μέ «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»17.

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

- της υπ' άριθμ. 57654/22.05.2017 Απο� φάσης του Υπουργου�  Οικονομι�άς κάι Ανά� πτυξης μέ θέ�μά :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

- της  υπ΄άριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινη� ς  Απο� φάσης  των  Υπουργω� ν
Ανά� πτυξης  κάι  Επένδυ� σέων   κάι  Ψηφιάκη� ς  Διάκυβέ�ρνησης μέ  θέ�μά «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 άριθμ. 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)

15 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της 
σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση 
νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι 
αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων.

16 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

17  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις 
εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών.
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- της άριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

- της άριθμ. Κ.Υ.Α.  οικ.  14900/21 (Β’  466): «Έγκριση σχέδι�ου Δρά� σης γιά τις Πρά� σινές Δημο� σιές
Συμβά� σέις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

- του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» κάι ιδι�ως  των ά� ρθρων 85
έπ.

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

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

- της πάρ. 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.  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» 

- 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»  κάι
ιδι�ως των ά� ρθρων 1,2, 7, 11 κάι 13 έ�ως 15,

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

- του  Κάνονισμου�  (ΕΕ)  2016/679 του ΕΚ κάι  του Συμβουλι�ου,  της 27ης Απριλι�ου 2016,  γιά την
προστάσι�ά  των  φυσικω� ν  προσω� πων  έ�νάντι  της  έπέξέργάσι�άς  των  δέδομέ�νων  προσωπικου�
χάράκτη� ρά  κάι  γιά  την  έλέυ� θέρη  κυκλοφορι�ά  των  δέδομέ�νων  άυτω� ν  κάι  την  κάτά� ργηση  της
οδηγι�άς 95/46/ΕΚ (Γένικο� ς Κάνονισμο� ς γιά την Προστάσι�ά Δέδομέ�νων) (Κέι�μένο που πάρουσιά� ζέι
ένδιάφέ�ρον γιά 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»,

- της με αρ. Κ.Υ.Α. 91808/2020, Β’ 4092 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής
μεταποίησης από ελαστικά υλικά

- των σέ έκτέ�λέση των άνωτέ�ρω νο� μων έκδοθέισω� ν κάνονιστικω� ν πρά� ξέων, των λοιπω� ν διάτά� ξέων
που  άνάφέ�ροντάι  ρητά�  η�  άπορρέ�ουν  άπο�  τά  οριζο� μένά  στά  συμβάτικά�  τέυ� χη  της  πάρου� σάς,
κάθω� ς  κάι  του  συνο� λου  των  διάτά� ξέων  του  άσφάλιστικου� ,  έργάτικου� ,  κοινωνικου� ,
πέριβάλλοντικου�  κάι φορολογικου�  δικάι�ου που διέ�πέι την άνά� θέση κάι έκτέ�λέση της πάρου� σάς
συ� μβάσης, έ�στω κάι άν δέν άνάφέ�ροντάι ρητά�  πάράπά� νω.

- την Μέλέ�τη του άρμοδι�ου Τμη� μάτος, στην οποι�ά άνάφέ�ροντάι οι τέχνικέ�ς προδιάγράφέ�ς των
υπο�  προμη� θέιά έιδω� ν.
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- την  μέ  άριθμ.  141/2022  Απο� φάση  της  Οικονομικη� ς  Επιτροπη� ς   πέρι�  ορισμου�  μέλω� ν
έπιτροπω� ν διένέ�ργέιάς – άξιολο� γησης. 

- την μέ άριθμ. 140/2022 Απο� φάση της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς  πέρι�  έ�γκρισης των έγγρά� φων
της συ� μβάσης κάι κάθορισμου�  των ο� ρων του άνοικτου�  ηλέκτρονικου�  διάγωνισμου�  κά� τω των
ορι�ων.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η κάτάληκτικη�  ημέρομηνι�ά πάράλάβη� ς των προσφορω� ν έι�νάι η    11/5/2022   κάι ω� ρά 15: 0018...19

Ως ημέρομηνι�ά κάι ω� ρά ηλέκτρονικη� ς άποσφρά� γισης των προσφορω� ν ορι�ζέτάι η   17/ 5 /2022, κάι
ω� ρά από 10,00 π.μ.. Στην άποσφρά� γιση έπιτρέ�πέτάι νά πάρι�στάντάι νο� μιμά οριζο� μένοι έκπρο� σωποι
των οικονομικω� ν φορέ�ων

Η διάδικάσι�ά θά διένέργηθέι� μέ χρη� ση του Εθνικου�  Συστη� μάτος Ηλέκτρονικω� ν Δημο� σιων Συμβά� σέων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμη� θέιές κάι Υπηρέσι�ές του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διάδικτυάκη�  Πυ� λη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης20 

Προκη� ρυξη21 της πάρου� σάς συ� μβάσης άπέστά� λη μέ  ηλέκτρονικά�  μέ�σά  γιά δημοσι�έυση στις   στην
Υπηρέσι�ά Εκδο� σέων της Ευρωπάιkκη� ς Ένωσης. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 22

Η  προκη� ρυξη23 κάι  το  πλη� ρές  κέι�μένο  της  πάρου� σάς  Διάκη� ρυξης  κάτάχωρη� θηκάν  στο  Κέντρικο�
Ηλέκτρονικο�  Μητρω� ο Δημοσι�ων Συμβά� σέων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τά έ�γγράφά της συ� μβάσης της πάρου� σάς Διάκη� ρυξης θά κάτάχωρηθου� ν στη σχέτικη�  ηλέκτρονικη�
διάδικάσι�ά συ� νάψης δημο� σιάς συ� μβάσης στο ΕΣΗΔΗΣ,  κάι θά λά� βέι Συστημικο�  Αυ� ξοντά Αριθμο�  . 

18 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα 
της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω
των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων 
από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.

19 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα 
της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω
των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων 
από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.

20 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το 
επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016. 

21 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα
V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη 
Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 

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

23 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 
141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)
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Πέρι�ληψη της πάρου� σάς Διάκη� ρυξης δημοσιέυ� έτάι κάι στον Ελληνικο�  Τυ� πο  24     25     26  ,  συ� μφωνά μέ το  
ά� ρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

Σε δυο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα.

Πέρι�ληψη της πάρου� σάς Διάκη� ρυξης ο� πως προβλέ�πέτάι στην πέρι�πτωση (ιστ) της πάράγρά� φου 3 του
ά� ρθρου 76 του Ν.4727/2020,  άνάρτη� θηκέ στο διάδι�κτυο, στον ιστο� τοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διάκη� ρυξη κάτάχωρη� θηκέ στο διάδι�κτυο, στην ιστοσέλι�δά της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς, στη διέυ� θυνση
(URL): http://www.dimoskarditsas.gov.gr.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η  δάπά� νη  των δημοσιέυ� σέων  στον  Ελληνικο�  Τυ� πο  βάρυ� νέι  άνάλογικά�  :  τους  άνάδο�χους  των έ�ξι
τμημά� των-ομά� δων της προμη� θέιάς.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοι� φορέι�ς δέσμέυ� οντάι ο� τι:

ά) τηρου� ν κάι θά έξάκολουθη� σουν νά τηρου� ν κάτά�  την έκτέ�λέση της συ� μβάσης, έφο� σον έπιλέγου� ν,
τις υποχρέω� σέις τους που άπορρέ�ουν άπο�  τις διάτά� ξέις της πέριβάλλοντικη� ς, κοινωνικοάσφάλιστικη� ς
κάι έργάτικη� ς νομοθέσι�άς, που έ�χουν θέσπιστέι� μέ το δι�κάιο της Ένωσης, το έθνικο�  δι�κάιο, συλλογικέ�ς
συμβά� σέις  η�  διέθνέι�ς  διάτά� ξέις  πέριβάλλοντικου� ,  κοινωνικου�  κάι  έργάτικου�  δικάι�ου,  οι  οποι�ές
άπάριθμου� ντάι στο Πάρά� ρτημά Χ του Προσάρτη� μάτος Α του ν. 4412/2016. Η τη� ρηση των έν λο� γω
υποχρέω� σέων έλέ�γχέτάι κάι βέβάιω� νέτάι άπο�  τά ο� ργάνά που έπιβλέ�πουν την έκτέ�λέση των δημοσι�ων
συμβά� σέων  κάι  τις  άρμο� διές  δημο� σιές  άρχέ�ς  κάι  υπηρέσι�ές  που  ένέργου� ν  έντο� ς  των  ορι�ων  της
έυθυ� νης κάι της άρμοδιο� τητά� ς τους,24 

β)  δέν  θά ένέργη� σουν άθέ�μιτά,  πάρά� νομά η�  κάτάχρηστικά�  κάθ΄  ο� λη  τη διά� ρκέιά  της  διάδικάσι�άς
άνά� θέσης, άλλά�  κάι κάτά�  το στά� διο έκτέ�λέσης της συ� μβάσης, έφο� σον έπιλέγου� ν,

γ) λάμβά� νουν τά κάτά� λληλά μέ�τρά γιά νά διάφυλά� ξουν την έμπιστέυτικο� τητά των πληροφοριω� ν που
έ�χουν χάράκτηρισθέι� ως τέ�τοιές.

24 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. 
άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 
4782/2021.

25 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές 
εφημερίδες του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 
377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

26  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή 
Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τά έ�γγράφά της πάρου� σάς διάδικάσι�άς συ� νάψης,27  έι�νάι τά άκο� λουθά:

1. Το σχέ�διο Συ� μβάσης μέτά�  των Πάράρτημά� των άυτη� ς
2. Η τέχνικη�  συγγράφη�  υποχρέω� σέων κάι οι έφάρμοστέ�ές τέχνικέ�ς προδιάγράφέ�ς
3. η Διάκη� ρυξη
4. το  Ευρωπάιkκο�  Ενιάι�ο Έγγράφο Συ� μβάσης [ΕΕΕΣ] 
5. η μέλέ�τη, ο� πως ισχυ� έι συ� μφωνά μέ την πάρου� σά διάκη� ρυξη κάι τά λοιπά συμβατικά τεύχη 

οι συμπληρωμάτικέ�ς πληροφορι�ές που τυχο� ν πάρέ�χοντάι στο πλάι�σιο της διάδικάσι�άς, ιδι�ως σχέτικά�
μέ τις προδιάγράφέ�ς κάι τά σχέτικά�  δικάιολογητικά�

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλές οι έπικοινωνι�ές σέ σχέ�ση μέ τά βάσικά�  στοιχέι�ά της διάδικάσι�άς συ� νάψης της συ� μβάσης, κάθω� ς
κάι ο� λές οι  άντάλλάγέ�ς πληροφοριω� ν,  ιδι�ως η ηλέκτρονικη�  υποβολη� ,  έκτέλου� ντάι μέ τη χρη� ση της
πλάτφο� ρμάς του Εθνικου�  Συστη� μάτος Ηλέκτρονικω� ν Δημοσι�ων Συμβά� σέων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποι�ά έι�νάι
προσβά� σιμη μέ�σω της Διάδικτυάκη� ς Πυ� λης (www.promitheus.gov.gr)28.]

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τά σχέτικά�  άιτη� μάτά πάροχη� ς διέυκρινι�σέων υποβά� λλοντάι ηλέκτρονικά� ,  το άργο� τέρο 6 ημέ�ρές πριν
την κάτάληκτικη�  ημέρομηνι�ά  υποβολη� ς  προσφορω� ν  κάι  άπάντω� ντάι  άντι�στοιχά,  στο πλάι�σιο  της
πάρου� σάς, στη σχέτικη�  ηλέκτρονικη�  διάδικάσι�ά συ� νάψης δημο� σιάς συ� μβάσης στην πλάτφο� ρμά του
ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποι�ά  έι�νάι  προσβά� σιμη  μέ�σω  της  Διάδικτυάκη� ς  Πυ� λης  (www.promitheus.gov.gr).
Αιτη� μάτά  πάροχη� ς  συμπληρωμάτικω� ν  πληροφοριω� ν  –  διέυκρινι�σέων   υποβά� λλοντάι  άπο�
έγγέγράμμέ�νους  στο συ� στημά οικονομικου� ς  φορέι�ς,  δηλάδη�  άπο�  έκέι�νους που διάθέ�τουν σχέτικά�
διάπιστέυτη� ριά που τους έ�χουν χορηγηθέι� (ο� νομά χρη� στη κάι κωδικο�  προ� σβάσης) κάι άπάράι�τητά το
ηλέκτρονικο�  άρχέι�ο  μέ  το  κέι�μένο  των έρωτημά� των έι�νάι  ηλέκτρονικά�  υπογέγράμμέ�νο.  Αιτη� μάτά
πάροχη� ς  διέυκρινη� σέων που έι�τέ υποβά� λλοντάι μέ ά� λλο τρο� πο έι�τέ το ηλέκτρονικο�  άρχέι�ο που τά
συνοδέυ� έι δέν έι�νάι ηλέκτρονικά�  υπογέγράμμέ�νο, δέν έξέτά� ζοντάι.
 
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις κάτω των ορίων: ]

27 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 
παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. 
με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του 
άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του 
διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, 
των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των 
πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια 
αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί 
και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

28 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή 
εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα 
με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.
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Η άνάθέ�τουσά άρχη�  μπορέι�  νά πάράτέι�νέι την προθέσμι�ά πάράλάβη� ς των προσφορω� ν, ου� τως ω� στέ
ο� λοι  οι  ένδιάφέρο� μένοι  οικονομικοι�  φορέι�ς  νά  μπορου� ν  νά  λά� βουν  γνω� ση  ο� λων  των  άνάγκάι�ων
πληροφοριω� ν γιά την κάτά� ρτιση των προσφορω� ν στις άκο� λουθές πέριπτω� σέις29:

ά)  ο� τάν,  γιά  οποιονδη� ποτέ  λο� γο,  προ� σθέτές  πληροφορι�ές,  άν  κάι  ζητη� θηκάν  άπο�  τον  οικονομικο�
φορέ�ά έ�γκάιρά δέν έ�χουν πάράσχέθέι�  το άργο� τέρο τέ�σσέρις (4) ημέ�ρές πριν άπο�  την προθέσμι�ά που
ορι�ζέτάι γιά την πάράλάβη�  των προσφορω� ν,

β) ο� τάν τά έ�γγράφά της συ� μβάσης υφι�στάντάι σημάντικέ�ς άλλάγέ�ς. 

Η διά� ρκέιά της πάρά� τάσης θά έι�νάι άνά� λογη μέ τη σπουδάιο� τητά των πληροφοριω� ν που ζητη� θηκάν η�
των άλλάγω� ν.

Ότάν  οι  προ� σθέτές  πληροφορι�ές  δέν  έ�χουν  ζητηθέι�  έ�γκάιρά  η�  δέν  έ�χουν  σημάσι�ά  γιά  την
προέτοιμάσι�ά  κάτά� λληλων  προσφορω� ν,  η  πάρά� τάση  της  προθέσμι�άς  ένάπο� κέιτάι  στη  διάκριτικη�
έυχέ�ρέιά της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς.

Τροποποι�ηση  των  ο� ρων  της  διάγωνιστικη� ς  διάδικάσι�άς  (πχ  άλλάγη� /μέτά� θέση  της  κάτάληκτικη� ς
ημέρομηνι�άς υποβολη� ς προσφορω� ν,  κάθω� ς κάι σημάντικέ�ς  άλλάγέ�ς των έγγρά� φων της συ� μβάσης,
συ� μφωνά μέ την προηγου� μένη πάρά� γράφο) δημοσιέυ� έτάι στο ΚΗΜΔΗΣ30. 

2.1.4 Γλώσσα
Τά έ�γγράφά της συ� μβάσης έ�χουν συντάχθέι�  στην έλληνικη�  γλω� σσά    Σέ  πέρι�πτωση άσυμφωνι�άς
μέτάξυ�  των τμημά� των των έγγρά� φων της συ� μβάσης που έ�χουν συντάχθέι� σέ πέρισσο� τέρές γλω� σσές,
έπικράτέι� η έλληνικη�  έ�κδοση.31

Τυχο� ν προδικάστικέ�ς προσφυγέ�ς υποβά� λλοντάι στην έλληνικη�  γλω� σσά.

Οι  προσφορές, τά  στοιχέι�ά  που πέριλάμβά� νοντάι  σέ  άυτέ�ς,  κάθω� ς  κάι  τά άποδέικτικά�  έ�γγράφά
σχέτικά�  μέ τη μη υ� πάρξη λο� γου άποκλέισμου�  κάι την πλη� ρωση των κριτηρι�ων ποιοτικη� ς έπιλογη� ς32

συντά� σσοντάι στην έλληνικη�  γλω� σσά η�  συνοδέυ� οντάι άπο�  έπι�σημη μέτά� φράση�  τους στην έλληνικη�
γλω� σσά. 

Τά  άλλοδάπά�  δημο� σιά  κάι  ιδιωτικά�  έ�γγράφά  συνοδέυ� οντάι  άπο�  μέτά� φράση�  τους  στην  έλληνικη�
γλω� σσά έπικυρωμέ�νη, έι�τέ άπο�  προ� σωπο άρμο� διο κάτά�  τις κέι�μένές διάτά� ξέις της έθνικη� ς νομοθέσι�άς
έι�τέ άπο�  προ� σωπο κάτά�  νο� μο άρμο� διο της χω� ράς στην οποι�ά έ�χέι συντάχθέι� το έ�γγράφο. 

 Ενημέρωτικά�  κάι τέχνικά�  φυλλά� διά κάι ά� λλά έ�ντυπά, έτάιρικά�  η�  μη, μέ έιδικο�  τέχνικο�  πέριέχο� μένο,
δηλάδη�  έ�ντυπά μέ άμιγω� ς τέχνικά�  χάράκτηριστικά� , ο� πως άριθμου� ς, άποδο� σέις σέ διέθνέι�ς μονά� δές,
μάθημάτικου� ς τυ� πους κάι σχέ�διά, που έι�νάι δυνάτο� ν νά διάβάστου� ν σέ κά� θέ γλω� σσά κάι δέν έι�νάι
άπάράι�τητη η μέτά� φράση τους, μπορου� ν νά υποβά� λλοντάι σέ ά� λλη γλω� σσά, χωρι�ς νά συνοδέυ� οντάι
άπο�  μέτά� φράση στην έλληνικη� . 33. 

Κά� θέ μορφη� ς έπικοινωνι�ά μέ την άνάθέ�τουσά άρχη� , κάθω� ς κάι μέτάξυ�  άυτη� ς κάι του άνάδο� χου, θά
γι�νοντάι υποχρέωτικά�  στην έλληνικη�  γλω� σσά34.

2.1.5 Εγγυήσεις35

Οι  έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς  των  πάράγρά� φων  2.2.2  κάι  4.1.  έκδι�δοντάι  άπο�  πιστωτικά�  ιδρυ� μάτά  η�
χρημάτοδοτικά�  ιδρυ� μάτά η�  άσφάλιστικέ�ς έπιχέιρη� σέις κάτά�  την έ�ννοιά των πέριπτω� σέων β΄ κάι γ΄

29 Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
30  Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: 
ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

31 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση.

32  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
33 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
34 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
35 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016 
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της πάρ. 1 του ά� ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)36, που λέιτουργου� ν νο� μιμά στά κρά� τη - μέ�λη της
Ένωσης η�  του Ευρωπάιkκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου η�  στά κρά� τη-μέ�ρη της ΣΔΣ κάι έ�χουν, συ� μφωνά μέ τις
ισχυ� ουσές  διάτά� ξέις,  το  δικάι�ωμά  άυτο� .  Μπορου� ν,  έπι�σης,  νά  έκδι�δοντάι  άπο�  το  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η�  νά
πάρέ�χοντάι μέ γράμμά� τιο του Τάμέι�ου Πάράκάτάθηκω� ν κάι Δάνέι�ων μέ πάράκάτά� θέση σέ άυτο�  του
άντι�στοιχου  χρημάτικου�  ποσου� 37.  Αν  συστάθέι�  πάράκάτάθη� κη  μέ  γράμμά� τιο  πάράκάτά� θέσης
χρέογρά� φων στο Τάμέι�ο Πάράκάτάθηκω� ν κάι Δάνέι�ων, τά τοκομέρι�διά η�  μέρι�σμάτά που λη� γουν κάτά�
τη διά� ρκέιά της έγγυ� ησης έπιστρέ�φοντάι  μέτά�  τη λη� ξη τους στον υπέ�ρ  ου η έγγυ� ηση οικονομικο�
φορέ�ά.

Οι έγγυητικέ�ς έπιστολέ�ς έκδι�δοντάι κάτ’ έπιλογη�  των οικονομικω� ν φορέ�ων άπο�  έ�νάν η�  πέρισσο� τέρους
έκδο� τές της πάράπά� νω πάράγρά� φου.

Οι έγγυη� σέις άυτέ�ς πέριλάμβά� νουν κάτ’ έλά� χιστον τά άκο� λουθά στοιχέι�ά: ά) την ημέρομηνι�ά έ�κδοσης,
β) τον έκδο� τη, γ) την άνάθέ�τουσά άρχη�  προς την οποι�ά άπέυθυ� νοντάι, δ) τον άριθμο�  της έγγυ� ησης, έ)
το  ποσο�  που  κάλυ� πτέι  η  έγγυ� ηση,  στ)  την  πλη� ρη  έπωνυμι�ά,  τον  Α.Φ.Μ.  κάι  τη  διέυ� θυνση  του
οικονομικου�  φορέ�ά υπέ�ρ του οποι�ου έκδι�δέτάι η έγγυ� ηση (στην πέρι�πτωση έ�νωσης άνάγρά� φοντάι
ο� λά  τά  πάράπά� νω  γιά  κά� θέ  μέ�λος  της  έ�νωσης),   ζ)  τους  ο� ρους  ο� τι:  άά)  η  έγγυ� ηση  πάρέ�χέτάι
άνέ�κκλητά κάι  άνέπιφυ� λάκτά,  ο  δέ  έκδο� της πάράιτέι�τάι  του δικάιω� μάτος της διάιρέ�σέως κάι  της
διζη� σέως,  κάι ββ) ο� τι  σέ πέρι�πτωση κάτά� πτωσης άυτη� ς,  το ποσο�  της κάτά� πτωσης υπο� κέιτάι στο
έκά� στοτέ ισχυ� ον τέ�λος χάρτοση� μου, η) τά στοιχέι�ά  της σχέτικη� ς  διάκη� ρυξης κάι την κάτάληκτικη�
ημέρομηνι�ά υποβολη� ς προσφορω� ν, θ) την ημέρομηνι�ά λη� ξης η�  τον χρο� νο ισχυ� ος της έγγυ� ησης, ι) την
άνά� ληψη υποχρέ�ωσης άπο�  τον έκδο� τη της έγγυ� ησης νά κάτάβά� λέι το ποσο�  της έγγυ� ησης ολικά�  η�
μέρικά�  έντο� ς  πέ�ντέ  (5)  ημέρω� ν  μέτά�  άπο�  άπλη�  έ�γγράφη  έιδοποι�ηση  έκέι�νου  προς  τον  οποι�ο
άπέυθυ� νέτάι κάι ιά) στην πέρι�πτωση των έγγυη� σέων κάλη� ς έκτέ�λέσης κάι προκάτάβολη� ς, τον άριθμο�
κάι τον τι�τλο της σχέτικη� ς συ� μβάσης38. 

Η  πέρ.  άά’  του  προηγου� μένου  έδάφι�ου  ζ΄  δέν  έφάρμο� ζέτάι  γιά  τις  έγγυη� σέις  που  πάρέ�χοντάι  μέ
γράμμά� τιο του Τάμέι�ου Πάράκάτάθηκω� ν κάι Δάνέι�ων.

Η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  έπικοινωνέι�  μέ  τους  έκδο� τές  των  έγγυητικω� ν  έπιστολω� ν  προκέιμέ�νου  νά
διάπιστω� σέι την έγκυρο� τητά�  τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η άνάθέ�τουσά άρχη�  ένημέρω� νέι το φυσικο�  προ� σωπο που υπογρά� φέι την προσφορά�  ως Προσφέ�ρων η�
ως Νο� μιμος Εκπρο� σωπος Προσφέ�ροντος, ο� τι η ι�διά η�  κάι τρι�τοι, κάτ’ έντολη�  κάι γιά λογάριάσμο�  της,
θά έπέξέργά� ζοντάι προσωπικά�  δέδομέ�νά που πέριέ�χοντάι στους φάκέ�λους της προσφορά� ς  κάι τά
άποδέικτικά�  μέ�σά τά οποι�ά υποβά� λλοντάι σέ άυτη� ν, στο πλάι�σιο του πάρο� ντος Διάγωνισμου� , γιά το
σκοπο�  της  άξιολο� γησης  των  προσφορω� ν  κάι  της  ένημέ�ρωσης  έ�τέρων  συμμέτέχο� ντων  σέ  άυτο� ν,
λάμβά� νοντάς  κά� θέ  έυ� λογο  μέ�τρο  γιά  τη  διάσφά� λιση  του  άπο� ρρητου  κάι  της  άσφά� λέιάς  της
έπέξέργάσι�άς  των  δέδομέ�νων  κάι  της  προστάσι�άς  τους  άπο�  κά� θέ  μορφη� ς  άθέ�μιτη  έπέξέργάσι�ά,
συ� μφωνά μέ τις διάτά� ξέις της κέι�μένης νομοθέσι�άς πέρι�  προστάσι�άς προσωπικω� ν δέδομέ�νων, κάτά�
τά άνάλυτικω� ς άνάφέρο� μένά στην άνάλυτικη�  ένημέ�ρωση που έπισυνά� πτέτάι στην πάρου� σά.

36 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 
93/31.5.2018),

37 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 
εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική 
νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 
(“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και 
Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

38 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1.  Δικάι�ωμά συμμέτοχη� ς στη διάδικάσι�ά συ� νάψης της πάρου� σάς συ� μβάσης έ�χουν φυσικά�  η�  νομικά�
προ� σωπά κάι, σέ πέρι�πτωση ένω� σέων οικονομικω� ν φορέ�ων, τά μέ�λη άυτω� ν, που έι�νάι έγκάτέστημέ�νά
σέ:

ά) κρά� τος-μέ�λος της Ένωσης,

β) κρά� τος-μέ�λος του Ευρωπάιkκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρι�τές χω� ρές που έ�χουν υπογρά� ψέι κάι κυρω� σέι τη ΣΔΣ39, στο βάθμο�  που η υπο�  άνά� θέση δημο� σιά
συ� μβάση κάλυ� πτέτάι άπο�  τά Πάράρτη� μάτά 1, 2, 4, 5, 6 κάι 740 κάι τις γένικέ�ς σημέιω� σέις του σχέτικου�
μέ την Ένωση Προσάρτη� μάτος I της ως ά� νω Συμφωνι�άς, κάθω� ς κάι 

δ)  σέ  τρι�τές  χω� ρές  που δέν έμπι�πτουν στην πέρι�πτωση γ΄  της πάρου� σάς  πάράγρά� φου κάι  έ�χουν
συνά� ψέι διμέρέι�ς η�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές μέ την Ένωση σέ θέ�μάτά διάδικάσιω� ν άνά� θέσης δημοσι�ων
συμβά� σέων41.

Στο βάθμο�  που κάλυ� πτοντάι άπο�  τά Πάράρτη� μάτά 1, 2, 4 κάι 5, 6 κάι 7 κάι τις γένικέ�ς σημέιω� σέις του
σχέτικου�  μέ την Ένωση Προσάρτη� μάτος I της ΣΔΣ, κάθω� ς κάι τις λοιπέ�ς διέθνέι�ς συμφωνι�ές άπο�  τις
οποι�ές  δέσμέυ� έτάι  η  Ένωση,  οι  άνάθέ�τουσές  άρχέ�ς  έπιφυλά� σσουν  γιά  τά  έ�ργά,  τά  άγάθά� ,  τις
υπηρέσι�ές κάι τους οικονομικου� ς φορέι�ς των χωρω� ν που έ�χουν υπογρά� ψέι τις έν λο� γω συμφωνι�ές
μέτάχέι�ριση έξι�σου έυνοιkκη�  μέ άυτη� ν που έπιφυλά� σσουν γιά τά έ�ργά, τά άγάθά� ,  τις υπηρέσι�ές κάι
τους οικονομικου� ς φορέι�ς της Ένωσης42

2.  Οικονομικο� ς φορέ�άς συμμέτέ�χέι έι�τέ μέμονωμέ�νά έι�τέ ως μέ�λος έ�νωσης.  Οι ένω� σέις οικονομικω� ν
φορέ�ων, συμπέριλάμβάνομέ�νων κάι των προσωρινω� ν συμπρά� ξέων, δέν άπάιτέι�τάι νά πέριβληθου� ν
συγκέκριμέ�νη νομικη�  μορφη�  γιά την υποβολη�  προσφορά� ς. Η άνάθέ�τουσά άρχη�   μπορέι� νά άπάιτη� σέι
άπο�  τις  ένω� σέις  οικονομικω� ν  φορέ�ων  νά  πέριβληθου� ν  συγκέκριμέ�νη  νομικη�  μορφη� ,  έφο� σον  τους
άνάτέθέι� η συ� μβάση.

Στις πέριπτω� σέις υποβολη� ς προσφορά� ς άπο�  έ�νωση οικονομικω� ν φορέ�ων, ο� λά τά μέ�λη της έυθυ� νοντάι
έ�νάντι της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς άλληλέ�γγυά κάι έις ολο� κληρον43.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής44

2.2.2.1.  Γιά την έ�γκυρη συμμέτοχη�  στη διάδικάσι�ά συ� νάψης της πάρου� σάς συ� μβάσης, κάτάτι�θέτάι
άπο�  τους  συμμέτέ�χοντές  οικονομικου� ς  φορέι�ς  (προσφέ�ροντές),   έγγυητικη�  έπιστολη�  συμμέτοχη� ς,
ποσου�  4,287.94 ευρώ,  το  οποι�ο  άνέ�ρχέτάι  σέ  ποσοστο�  2% έπι�  της  κάθάρη� ς  προυk πολογιζο� μένης
άξι�άς, έφο� σον ο οικονομικο� ς φορέ�άς συμμέτέ�χέι γιά το συ� νολο των τμημά� των, ά� λλως γιά ποσο�  που θά
κάλυ� πτέι  ποσοστο�  δυ� ο  τοις  έκάτο�  (2%) της  έκτιμω� μένης  άξι�άς  χωρι�ς  ΦΠΑ  του τμη� μάτος  η�  των
τμημά� των γιά το οποι�ο/τά οποι�ά υποβά� λέι προσφορά�  ο οικονομικο� ς φορέ�άς. Γιά την διέυκο� λυνση της
υπηρέσι�άς θά πρέ�πέι  κάτά�  την κάτά� θέση της έγγυητικη� ς έπιστολη� ς νά άνάφέρθου� ν άνάλυτικά�  τά
τμη� μάτά, στά οποι�ά άυτη�  άντιστοιχέι�.

 

39 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
40 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν 

πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
41 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό 

τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 
του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005. 

42   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

43   Άρθρο 19 ν. 4412/2016.
44 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
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Ανάλυτικά�  τά άπάιτου� μένά ποσά�  της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς άνά�  τμη� μά συμμέτοχη� ς έ�χουν ως κά� τωθι:

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 (2% ΕΠΙ ΤΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ

Α/Α           ΤΜΗΜΑΤΑ  

1 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ

5,820.00 €
116.40 €

2
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ

153,000.00 €
3,060.00 €

3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

28,000.00 €
560.00 €

4
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

7,500.00 €
150.00 €

5
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

7,970.00 €
159.40 €

6
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

12,107.00 €
242.14

ΣΥΝΟΛΟ 214,397.00 € 4,287.94 €

Στην πέρι�πτωση έ�νωσης οικονομικω� ν φορέ�ων, η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς πέριλάμβά� νέι κάι τον ο� ρο ο� τι η
έγγυ� ηση κάλυ� πτέι τις υποχρέω� σέις ο� λων των οικονομικω� ν φορέ�ων που συμμέτέ�χουν στην έ�νωση.

Η  έγγυ� ηση  συμμέτοχη� ς  πρέ�πέι  νά  ισχυ� έι  τουλά� χιστον  γιά  τριά� ντά  (30)  ημέ�ρές  μέτά�  τη  λη� ξη  του
χρο� νου ισχυ� ος της προσφορά� ς του ά� ρθρου 2.4.5 της πάρου� σάς,  ά� λλως η προσφορά�  άπορρι�πτέτάι. Η
άνάθέ�τουσά άρχη�  μπορέι�,  πριν  άπο�  τη  λη� ξη της προσφορά� ς,  νά ζητά�  άπο�  τους προσφέ�ροντές νά
πάράτέι�νουν, πριν τη λη� ξη τους, τη διά� ρκέιά ισχυ� ος της προσφορά� ς κάι της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς.

Οι  πρωτο� τυπές  έγγυη� σέις  συμμέτοχη� ς,  πλην  των  έγγυη� σέων  που  έκδι�δοντάι  ηλέκτρονικά� ,
προσκομι�ζοντάι,  σέ  κλέιστο�  φά� κέλο  μέ  έυθυ� νη  του  οικονομικου�  φορέ�ά,  το  άργο� τέρο  πριν  την
ημέρομηνι�ά κάι ω� ρά άποσφρά� γισης των προσφορω� ν που ορι�ζέτάι στην πάρ. 3.1 της πάρου� σάς, ά� λλως
η προσφορά�  άπορρι�πτέτάι ως άπάρά� δέκτη, μέτά�  άπο�  γνω� μη της Επιτροπη� ς Διάγωνισμου� . 

2.2.2.2. Η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς έπιστρέ�φέτάι στον άνά� δοχο μέ την προσκο� μιση της έγγυ� ησης κάλη� ς
έκτέ�λέσης. 

Η  έγγυ� ηση  συμμέτοχη� ς  έπιστρέ�φέτάι  στους  λοιπου� ς  προσφέ�ροντές,  συ� μφωνά  μέ  τά  έιδικο� τέρά
οριζο� μένά στην πάρ. 3 του ά� ρθρου 72 του ν. 4412/201645.

2.2.2.3. Η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς κάτάπι�πτέι έά� ν ο προσφέ�ρων: ά) άποσυ� ρέι την προσφορά�  του κάτά�
τη διά� ρκέιά ισχυ� ος άυτη� ς, β) πάρέ�χέι, έν γνω� σέι του, ψέυδη�  στοιχέι�ά η�  πληροφορι�ές που άνάφέ�ροντάι
στις πάράγρά� φους 2.2.3 έ�ως 2.2.8, γ) δέν προσκομι�σέι έγκάι�ρως τά προβλέπο� μένά άπο�  την πάρου� σά
δικάιολογητικά�  (πάρά� γράφοι  2.2.9  κάι  3.2),  δ)  δέν  προσέ�λθέι  έγκάι�ρως  γιά  υπογράφη�  του
συμφωνητικου� ,  έ)  υποβά� λέι  μη  κάτά� λληλη  προσφορά� ,  μέ  την  έ�ννοιά  της  πέρ. 46  της  πάρ. 1  του
ά� ρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δέν άντάποκριθέι� στη σχέτικη�  προ� σκληση της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς νά
έξηγη� σέι την τιμη�  η�  το κο� στος της προσφορά� ς του έντο� ς της τέθέι�σάς προθέσμι�άς κάι η προσφορά�
του άπορριφθέι�46,  ζ) στις πέριπτω� σέις των πάρ. 3, 4 κάι 5 του ά� ρθρου 103 του ν. 4412/2016, πέρι�
προ� σκλησης γιά υποβολη�  δικάιολογητικω� ν άπο�  τον προσωρινο�  άνά� δοχο, άν,  κάτά�  τον έ�λέγχο των
πάράπά� νω δικάιολογητικω� ν, συ� μφωνά μέ τις πάράγρά� φους 3.2 κάι 3.4 της πάρου� σάς, διάπιστωθέι�
ο� τι  τά  στοιχέι�ά  που  δηλω� θηκάν  στο  ΕΕΕΣ  έι�νάι  έκ  προθέ�σέως  άπάτηλά� ,  η�  ο� τι  έ�χουν  υποβληθέι�
πλάστά�  άποδέικτικά�  στοιχέι�ά, η�  άν, άπο�  τά πάράπά� νω δικάιολογητικά�  που προσκομι�σθηκάν νομι�μως

45 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016.
46  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016

Σελίδα 17





κάι έμπροθέ�σμως, δέν άποδέικνυ� έτάι η μη συνδρομη�  των λο� γων άποκλέισμου�  της πάράγρά� φου 2.2.3
η�  η πλη� ρωση μιάς η�  πέρισσο� τέρων άπο�  τις άπάιτη� σέις των κριτηρι�ων ποιοτικη� ς έπιλογη� ς.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού47 

Αποκλέι�έτάι  άπο�  τη  συμμέτοχη�  στην  πάρου� σά  διάδικάσι�ά  συ� νάψης  συ� μβάσης  (διάγωνισμο� )
οικονομικο� ς φορέ�άς, έφο� σον συντρέ�χέι στο προ� σωπο�  του (έά� ν προ� κέιτάι γιά μέμονωμέ�νο φυσικο�  η�
νομικο�  προ� σωπο) η�  σέ έ�νά άπο�  τά μέ�λη του (έά� ν προ� κέιτάι γιά έ�νωση οικονομικω� ν φορέ�ων) έ�νάς η�
πέρισσο� τέροι άπο�  τους άκο� λουθους λο� γους:

2.2.3.1.  Ότάν υπά� ρχέι σέ βά� ρος του άμέτά� κλητη48 κάτάδικάστικη�  άπο� φάση γιά έ�νά άπο�  τά άκο� λουθά
έγκλη� μάτά: 

ά) συμμέτοχη�  σέ έγκλημάτικη�  οργά� νωση, ο� πως άυτη�  ορι�ζέτάι στο ά� ρθρο 2 της άπο� φάσης-πλάι�σιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου της 24ης Οκτωβρι�ου 2008, γιά την κάτάπολέ�μηση του οργάνωμέ�νου
έγκλη� μάτος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), κάι τά έγκλη� μάτά του ά� ρθρου 187 του Ποινικου�  Κω� δικά
(έγκλημάτικη�  οργά� νωση),

β) ένέργητικη�  δωροδοκι�ά,  ο� πως ορι�ζέτάι στο ά� ρθρο 3 της συ� μβάσης πέρι�  της κάτάπολέ�μησης της
δωροδοκι�άς στην οποι�ά ένέ�χοντάι υπά� λληλοι των Ευρωπάιkκω� ν Κοινοτη� των η�  των κράτω� ν-μέλω� ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C 195  της  25.6.1997,  σ.  1)  κάι  στην  πάρ.  1  του  ά� ρθρου  2  της  άπο� φάσης-πλάι�σιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου της 22άς Ιουλι�ου 2003, γιά την κάτάπολέ�μηση της δωροδοκι�άς στον
ιδιωτικο�  τομέ�ά  (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003,  σ.  54),  κάθω� ς  κάι  ο� πως ορι�ζέτάι  στο έθνικο�  δι�κάιο του
οικονομικου�  φορέ�ά,  κάι τά έγκλη� μάτά των ά� ρθρων 159Α (δωροδοκι�ά πολιτικω� ν προσω� πων),  236
(δωροδοκι�ά υπάλλη� λου), 237 πάρ. 2-4 (δωροδοκι�ά δικάστικω� ν λέιτουργω� ν), 237Α πάρ. 2 (έμπορι�ά
έπιρροη� ς – μέσά� ζοντές), 396 πάρ. 2 (δωροδοκι�ά στον ιδιωτικο�  τομέ�ά) του Ποινικου�  Κω� δικά,

γ) άπά� τη έις βά� ρος των οικονομικω� ν συμφέρο� ντων της Ένωσης, κάτά�  την έ�ννοιά των ά� ρθρων 3 κάι 4
της Οδηγι�άς (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπάιkκου�  Κοινοβουλι�ου κάι του Συμβουλι�ου της 5ης Ιουλι�ου 2017
σχέτικά�  μέ την κάτάπολέ�μηση, μέ�σω του ποινικου�  δικάι�ου, της άπά� της έις βά� ρος των οικονομικω� ν
συμφέρο� ντων της  Ένωσης (L 198/28.07.2017)  κάι  τά έγκλη� μάτά των ά� ρθρων 159Α  (δωροδοκι�ά
πολιτικω� ν προσω� πων), 216 (πλάστογράφι�ά), 236 (δωροδοκι�ά υπάλλη� λου), 237 πάρ. 2-4 (δωροδοκι�ά
δικάστικω� ν  λέιτουργω� ν),  242  (ψέυδη� ς  βέβάι�ωση,  νο� θέυση  κ.λπ.)  374  (διάκέκριμέ�νη  κλοπη� ),  375
(υπέξάι�ρέση), 386 (άπά� τη), 386Α (άπά� τη μέ υπολογιστη� ), 386Β (άπά� τη σχέτικη�  μέ τις έπιχορηγη� σέις),
390 (άπιστι�ά) του Ποινικου�  Κω� δικά κάι των ά� ρθρων 155 έπ. του Εθνικου�  Τέλωνέιάκου�  Κω� δικά (ν.
2960/2001, Α’ 265), ο� τάν άυτά�  στρέ�φοντάι κάτά�  των οικονομικω� ν συμφέρο� ντων της Ευρωπάιkκη� ς
Ένωσης η�  συνδέ�οντάι  μέ  την προσβολη�  άυτω� ν  των συμφέρο� ντων,  κάθω� ς  κάι  τά έγκλη� μάτά των
ά� ρθρων 23 (διάσυνοριάκη�  άπά� τη σχέτικά�  μέ τον ΦΠΑ) κάι 24 (έπικουρικέ�ς διάτά� ξέις γιά την ποινικη�
προστάσι�ά των οικονομικω� ν συμφέρο� ντων της Ευρωπάιkκη� ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ)  τρομοκράτικά�  έγκλη� μάτά  η�  έγκλη� μάτά  συνδέο� μένά  μέ  τρομοκράτικέ�ς  δράστηριο� τητές,  ο� πως
ορι�ζοντάι,  άντιστοι�χως,  στά  ά� ρθρά  3-4  κάι  5-12  της  Οδηγι�άς  (ΕΕ)  2017/541  του  Ευρωπάιkκου�
Κοινοβουλι�ου κάι του Συμβουλι�ου της 15ης Μάρτι�ου 2017 γιά την κάτάπολέ�μηση της τρομοκράτι�άς
κάι  την  άντικάτά� στάση  της  άπο� φάσης-πλάισι�ου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλι�ου  κάι  γιά  την
τροποποι�ηση  της  άπο� φάσης  2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλι�ου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  η�  ηθικη�
άυτουργι�ά η�  συνέ�ργέιά η�  άπο� πέιρά διά� πράξης έγκλη� μάτος, ο� πως ορι�ζοντάι στο ά� ρθρο 14 άυτη� ς, κάι
τά  έγκλη� μάτά  των  ά� ρθρων  187Α  κάι  187Β  του  Ποινικου�  Κω� δικά,  κάθω� ς  κάι  τά  έγκλη� μάτά  των
ά� ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

έ) νομιμοποι�ηση έσο� δων άπο�  πάρά� νομές δράστηριο� τητές η�  χρημάτοδο� τηση της τρομοκράτι�άς, ο� πως
άυτέ�ς  ορι�ζοντάι  στο ά� ρθρο 1 της Οδηγι�άς (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπάιkκου�  Κοινοβουλι�ου  κάι του
Συμβουλι�ου  της  20ης  Μάι�ου  2015,  σχέτικά�  μέ  την  προ� ληψη  της  χρησιμοποι�ησης  του
χρημάτοπιστωτικου�  συστη� μάτος γιά τη νομιμοποι�ηση έσο� δων άπο�  πάρά� νομές δράστηριο� τητές η�  γιά
τη χρημάτοδο� τηση της τρομοκράτι�άς, την τροποποι�ηση του κάνονισμου�  (ΕΕ) άριθμ. 648/2012 του

47 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016
48 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις 
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Ευρωπάιkκου�  Κοινοβουλι�ου  κάι  του Συμβουλι�ου,  κάι  την κάτά� ργηση της οδηγι�άς  2005/60/ΕΚ του
Ευρωπάιkκου�  Κοινοβουλι�ου κάι του Συμβουλι�ου κάι της οδηγι�άς 2006/70/ΕΚ της Επιτροπη� ς (ΕΕ  L
141/05.06.2015) κάι τά έγκλη� μάτά των ά� ρθρων 2 κάι 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) πάιδικη�  έργάσι�ά κάι ά� λλές μορφέ�ς έμπορι�άς άνθρω� πων, ο� πως ορι�ζοντάι στο ά� ρθρο 2 της Οδηγι�άς
2011/36/ΕΕ του  Ευρωπάιkκου�  Κοινοβουλι�ου  κάι  του Συμβουλι�ου  της  5ης  Απριλι�ου  2011,  γιά  την
προ� ληψη κάι την κάτάπολέ�μηση της έμπορι�άς άνθρω� πων κάι γιά την προστάσι�ά των θυμά� των της,
κάθω� ς κάι γιά την άντικάτά� στάση της άπο� φάσης-πλάι�σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), κάι τά έγκλη� μάτά του ά� ρθρου 323Α του Ποινικου�  Κω� δικά (έμπορι�ά άνθρω� πων). 

Ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς  άποκλέι�έτάι,  έπι�σης,  ο� τάν  το  προ� σωπο  έις  βά� ρος  του  οποι�ου  έκδο� θηκέ
άμέτά� κλητη κάτάδικάστικη�  άπο� φάση έι�νάι μέ�λος του διοικητικου� , διέυθυντικου�  η�  έποπτικου�  οργά� νου
του  η�  έ�χέι  έξουσι�ά  έκπροσω� πησης,  λη� ψης  άποφά� σέων  η�  έλέ�γχου  σέ  άυτο� .  Η  υποχρέ�ωση  του
προηγου� μένου έδάφι�ου άφορά� : 

- στις πέριπτω� σέις έτάιρέιω� ν πέριορισμέ�νης έυθυ� νης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικω� ν κέφάλάιουχικω� ν έτάιρέιω� ν
(Ι.Κ.Ε.) κάι προσωπικω� ν έτάιρέιω� ν (Ο.Ε. κάι Ε.Ε.) τους διάχέιριστέ�ς.

- στις πέριπτω� σέις άνωνυ� μων έτάιρέιω� ν (Α.Ε.), τον διέυθυ� νοντά Συ� μβουλο, τά μέ�λη του Διοικητικου�
Συμβουλι�ου,  κάθω� ς  κάι  τά  προ� σωπά  στά  οποι�ά  μέ  άπο� φάση  του  Διοικητικου�  Συμβουλι�ου  έ�χέι
άνάτέθέι� το συ� νολο της διάχέι�ρισης κάι έκπροσω� πησης της έτάιρέι�άς.

- στις πέριπτω� σέις Συνέτάιρισμω� ν, τά μέ�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου.

- σέ ο� λές τις υπο� λοιπές πέριπτω� σέις νομικω� ν προσω� πων, τον κάτά�  πέρι�πτωση  νο� μιμο έκπρο� σωπο.

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 άκο� λουθές πέριπτω� σέις:

ά) ο� τάν ο  οικονομικο� ς φορέ�άς έ�χέι άθέτη� σέι τις υποχρέω� σέις του ο� σον άφορά�  στην κάτάβολη�  φο� ρων
η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς άσφά� λισης κάι άυτο�  έ�χέι διάπιστωθέι�  άπο�  δικάστικη�  η�  διοικητικη�  άπο� φάση
μέ τέλέσι�δικη κάι δέσμέυτικη�  ισχυ� , συ� μφωνά μέ διάτά� ξέις της χω� ράς ο� που έι�νάι έγκάτέστημέ�νος  η�
την έθνικη�  νομοθέσι�ά η�  

β) ο� τάν η άνάθέ�τουσά άρχη�  μπορέι� νά άποδέι�ξέι μέ τά κάτά� λληλά μέ�σά ο� τι ο οικονομικο� ς φορέ�άς έ�χέι
άθέτη� σέι τις υποχρέω� σέις του ο� σον άφορά�  την κάτάβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς άσφά� λισης.

Αν  ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς  έι�νάι  Έλληνάς  πολι�της  η�  έ�χέι  την  έγκάτά� στάση�  του  στην  Ελλά� δά,  οι
υποχρέω� σέις του που άφορου� ν στις έισφορέ�ς κοινωνικη� ς άσφά� λισης κάλυ� πτουν το� σο την κυ� ριά ο� σο
κάι την έπικουρικη�  άσφά� λιση. 
Οι υποχρέω� σέις των πέρ. ά’ κάι β’ της πάρ. 2.2.3.2  θέωρέι�τάι ο� τι δέν έ�χουν άθέτηθέι� έφο� σον δέν έ�χουν
κάτάστέι� ληξιπρο� θέσμές η�  έφο� σον άυτέ�ς έ�χουν υπάχθέι� σέ δέσμέυτικο�  διάκάνονισμο�  που τηρέι�τάι.

Δέν  άποκλέι�έτάι  ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς,  ο� τάν  έ�χέι  έκπληρω� σέι  τις  υποχρέω� σέις  του  έι�τέ
κάτάβά� λλοντάς  τους  φο� ρους  η�  τις  έισφορέ�ς  κοινωνικη� ς  άσφά� λισης  που  οφέι�λέι,
συμπέριλάμβάνομέ�νων,  κάτά�  πέρι�πτωση,  των  δέδουλέυμέ�νων  το� κων  η�  των  προστι�μων  έι�τέ
υπάγο� μένος σέ δέσμέυτικο�  διάκάνονισμο�  γιά την κάτάβολη�  τους στο μέ�τρο που τηρέι� τους ο� ρους του
δέσμέυτικου�  κάνονισμου� .

2.2.3.3 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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2.2.3.4. Αποκλέι�έτάι49 άπο�  τη  συμμέτοχη�  στη  διάδικάσι�ά  συ� νάψης  της  πάρου� σάς  συ� μβάσης,
οικονομικο� ς φορέ�άς σέ οποιάδη� ποτέ άπο�  τις άκο� λουθές κάτάστά� σέις50: 

(ά)  έά� ν  έ�χέι  άθέτη� σέι  τις  υποχρέω� σέις  που  προβλέ�ποντάι  στην  πάρ.  2  του  ά� ρθρου  18  του  ν.
4412/201651, πέρι� άρχω� ν που έφάρμο� ζοντάι στις διάδικάσι�ές συ� νάψης δημοσι�ων συμβά� σέων,

(β)  έά� ν  τέλέι�  υπο�  πτω� χέυση η�  έ�χέι  υπάχθέι�  σέ  διάδικάσι�ά  έιδικη� ς  εκκαθάρισης  η�  τέλέι�  υπο�
άνάγκάστικη�  διάχέι�ριση άπο�  έκκάθάριστη�  η�  άπο�  το  δικάστη� ριο  η�  έ�χέι  υπάχθέι�  σέ  διάδικάσι�ά
πτωχέυτικου�  συμβιβάσμου�  η�  έ�χέι άνάστέι�λέι τις έπιχέιρημάτικέ�ς του δράστηριο� τητές η�  έ�χέι υπάχθέι�
σέ διάδικάσι�ά έξυγι�άνσης κάι δέν τηρέι�  τους ο� ρους άυτη� ς η�  έά� ν βρι�σκέτάι σέ οποιάδη� ποτέ άνά� λογη
κάτά� στάση προκυ� πτουσά άπο�  πάρο� μοιά διάδικάσι�ά,  προβλέπο� μένη σέ έθνικέ�ς  διάτά� ξέις  νο� μου.  Η
άνάθέ�τουσά άρχη�  μπορέι�  νά μην άποκλέι�έι έ�νάν οικονομικο�  φορέ�ά ο οποι�ος βρι�σκέτάι σέ μι�ά έκ των
κάτάστά� σέων που άνάφέ�ροντάι στην πέρι�πτωση άυτη� , υπο�  την προυk πο� θέση ο� τι άποδέικνυ� έι ο� τι ο έν
λο� γω φορέ�άς έι�νάι σέ θέ�ση νά έκτέλέ�σέι τη συ� μβάση, λάμβά� νοντάς υπο� ψη τις ισχυ� ουσές διάτά� ξέις κάι
τά μέ�τρά γιά τη συνέ�χιση της έπιχέιρημάτικη� ς του λέιτουργι�άς,52 

(γ)  έά� ν,  μέ  την  έπιφυ� λάξη  της  πάράγρά� φου  3β του  ά� ρθρου  44  του  ν.  3959/2011 πέρι�  ποινικω� ν
κυρω� σέων κάι ά� λλων διοικητικω� ν συνέπέιω� ν, υπά� ρχουν έπάρκω� ς έυ� λογές ένδέι�ξέις που οδηγου� ν στο
συμπέ�ράσμά ο� τι ο οικονομικο� ς φορέ�άς συνη� ψέ συμφωνι�ές μέ ά� λλους οικονομικου� ς φορέι�ς μέ στο� χο
τη στρέ�βλωση του άντάγωνισμου� , 

δ) έά� ν μι�ά κάτά� στάση συ� γκρουσης συμφέρο� ντων κάτά�  την έ�ννοιά του ά� ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δέν μπορέι� νά θέράπέυθέι� άποτέλέσμάτικά�  μέ ά� λλά, λιγο� τέρο πάρέμβάτικά� , μέ�σά, 

(έ) έά� ν μι�ά κάτά� στάση στρέ�βλωσης του άντάγωνισμου�  άπο�  την προ� τέρη συμμέτοχη�  του οικονομικου�
φορέ�ά κάτά�  την προέτοιμάσι�ά της διάδικάσι�άς συ� νάψης συ� μβάσης, συ� μφωνά μέ ο� σά ορι�ζοντάι στο
ά� ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέι� νά θέράπέυθέι� μέ ά� λλά, λιγο� τέρο πάρέμβάτικά� , μέ�σά, 

(στ)  έά� ν  έ�χέι  έπιδέι�ξέι  σοβάρη�  η�  έπάνάλάμβάνο� μένη  πλημμέ�λέιά  κάτά�  την  έκτέ�λέση  ουσιω� δους
άπάι�τησης στο πλάι�σιο προηγου� μένης δημο� σιάς συ� μβάσης, προηγου� μένης συ� μβάσης μέ άνάθέ�τοντά
φορέ�ά η�  προηγου� μένης συ� μβάσης πάράχω� ρησης που έι�χέ ως άποτέ�λέσμά την προ� ωρη κάτάγγέλι�ά
της προηγου� μένης συ� μβάσης, άποζημιω� σέις η�  ά� λλές πάρο� μοιές κυρω� σέις, 

(ζ)  έά� ν  έ�χέι  κριθέι�  έ�νοχος  έκ  προθέ�σέως  σοβάρω� ν  άπάτηλω� ν  δηλω� σέων  κάτά�  την  πάροχη�  των
πληροφοριω� ν  που άπάιτου� ντάι  γιά την έξάκρι�βωση της άπουσι�άς  των λο� γων άποκλέισμου�  η�  την
πλη� ρωση των κριτηρι�ων έπιλογη� ς,  έ�χέι  άποκρυ� ψέι τις πληροφορι�ές  άυτέ�ς  η�  δέν έι�νάι  σέ θέ�ση νά
προσκομι�σέι  τά  δικάιολογητικά�  που  άπάιτου� ντάι  κάτ’  έφάρμογη�  της  πάράγρά� φου  2.2.9.2  της
πάρου� σάς, 

(η) έά� ν έπιχέι�ρησέ νά έπηρέά� σέι μέ άθέ�μιτο τρο� πο τη διάδικάσι�ά λη� ψης άποφά� σέων της άνάθέ�τουσάς
άρχη� ς,  νά  άποκτη� σέι  έμπιστέυτικέ�ς  πληροφορι�ές  που  ένδέ�χέτάι  νά  του  άποφέ�ρουν  άθέ�μιτο
πλέονέ�κτημά στη διάδικάσι�ά συ� νάψης συ� μβάσης η�  νά πάρά� σχέι μέ άπάτηλο�  τρο� πο πάράπλάνητικέ�ς
πληροφορι�ές που ένδέ�χέτάι νά έπηρέά� σουν ουσιωδω� ς τις άποφά� σέις που άφορου� ν τον άποκλέισμο� ,
την έπιλογη�  η�  την άνά� θέση, 

(θ)  έά� ν  η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  μπορέι�  νά  άποδέι�ξέι,  μέ  κάτά� λληλά μέ�σά  ο� τι  έ�χέι  διάπρά� ξέι  σοβάρο�
έπάγγέλμάτικο�  πάρά� πτωμά, το οποι�ο θέ�τέι έν άμφιβο� λω την άκέράιο� τητά�  του. 

49 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους 
λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση 
νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της
παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2.

50 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ:
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των 
δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη 
προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

51 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.

52 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
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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.53

2.2.3.5.  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

2.2.3.6.  Ο οικονομικο� ς  φορέ�άς άποκλέι�έτάι σέ οποιοδη� ποτέ  χρονικο�  σημέι�ο  κάτά�  τη διά� ρκέιά της
διάδικάσι�άς συ� νάψης της πάρου� σάς συ� μβάσης, ο� τάν άποδέικνυ� έτάι ο� τι βρι�σκέτάι, λο� γω πρά� ξέων η�
πάράλέι�ψέω� ν του, έι�τέ πριν έι�τέ κάτά�  τη διάδικάσι�ά, σέ μι�ά άπο�  τις ως ά� νω πέριπτω� σέις.

2.2.3.7. Οικονομικο� ς  φορέ�άς  που  έμπι�πτέι  σέ  μιά  άπο�  τις  κάτάστά� σέις  που  άνάφέ�ροντάι  στις
πάράγρά� φους  2.2.3.1  κάι  2.2.3.4,  έκτο� ς  άπο�  την  πέρ.  β  άυτη� ς,  μπορέι�  νά  προσκομι�ζέι  στοιχέι�ά54,
προκέιμέ�νου νά άποδέι�ξέι ο� τι τά μέ�τρά που έ�λάβέ έπάρκου� ν γιά νά άποδέι�ξουν την άξιοπιστι�ά του,
πάρο� τι συντρέ�χέι ο σχέτικο� ς λο� γος άποκλέισμου�  (άυτoκά� θάρση). Γιά τον σκοπο�  άυτο� ν, ο οικονομικο� ς
φορέ�άς άποδέικνυ� έι ο� τι έ�χέι κάτάβά� λέι η�  έ�χέι δέσμέυθέι�  νά κάτάβά� λέι άποζημι�ωση γιά ζημι�ές που
προκλη� θηκάν άπο�  το ποινικο�  άδι�κημά η�  το πάρά� πτωμά,  ο� τι  έ�χέι  διέυκρινι�σέι  τά γέγονο� τά κάι τις
πέριστά� σέις μέ ολοκληρωμέ�νο τρο� πο, μέ�σω ένέργου�  συνέργάσι�άς μέ τις έρέυνητικέ�ς άρχέ�ς, κάι έ�χέι
λά� βέι  συγκέκριμέ�νά  τέχνικά�  κάι  οργάνωτικά�  μέ�τρά,  κάθω� ς  κάι  μέ�τρά  σέ  έπι�πέδο  προσωπικου�
κάτά� λληλά  γιά  την  άποφυγη�  πέράιτέ�ρω  ποινικω� ν  άδικημά� των  η�  πάράπτωμά� των.  Τά  μέ�τρά  που
λάμβά� νοντάι άπο�  τους οικονομικου� ς φορέι�ς άξιολογου� ντάι σέ συνά� ρτηση μέ τη σοβάρο� τητά κάι τις
ιδιάι�τέρές  πέριστά� σέις  του  ποινικου�  άδικη� μάτος  η�  του  πάράπτω� μάτος.  Εά� ν  τά  στοιχέι�ά  κριθου� ν
έπάρκη� , ο έν λο� γω οικονομικο� ς φορέ�άς δέν άποκλέι�έτάι άπο�  τη διάδικάσι�ά συ� νάψης συ� μβάσης. Αν τά
μέ�τρά κριθου� ν άνέπάρκη� , γνωστοποιέι�τάι στον οικονομικο�  φορέ�ά το σκέπτικο�  της άπο� φάσης άυτη� ς.
Οικονομικο� ς  φορέ�άς  που  έ�χέι  άποκλέιστέι�,  συ� μφωνά  μέ  τις  κέι�μένές  διάτά� ξέις,  μέ  τέλέσι�δικη
άπο� φάση,  σέ  έθνικο�  έπι�πέδο,  άπο�  τη  συμμέτοχη�  σέ  διάδικάσι�ές  συ� νάψης  συ� μβάσης  η�  άνά� θέσης
πάράχω� ρησης  δέν  μπορέι�  νά  κά� νέι  χρη� ση  της  άνωτέ�ρω  δυνάτο� τητάς  κάτά�  την  πέρι�οδο  του
άποκλέισμου�  που ορι�ζέτάι στην έν λο� γω άπο� φάση 55.

2.2.3.8. Η άπο� φάση γιά την διάπι�στωση της έπά� ρκέιάς η�  μη των έπάνορθωτικω� ν μέ�τρων κάτά�  την
προηγου� μένη πάρά� γράφο έκδι�δέτάι συ� μφωνά μέ τά οριζο� μένά στις πάρ. 8 κάι 9 του ά� ρθρου 73 του ν.
4412/201656.

2.2.3.9.  Οικονομικο� ς  φορέ�άς,  σέ  βά� ρος  του  οποι�ου  έ�χέι  έπιβληθέι�  η  κυ� ρωση  του  οριζο� ντιου
άποκλέισμου�  συ� μφωνά  μέ  τις  κέι�μένές  διάτά� ξέις  κάι  γιά  το  χρονικο�  διά� στημά  που  άυτη�  ορι�ζέι,
άποκλέι�έτάι άπο�  την πάρου� σά διάδικάσι�ά συ� νάψης της συ� μβάσης.

Κριτήρια Επιλογής57 

53 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 

54  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 
2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19

55 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
56 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
57 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση 

και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 
σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς 
φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. 
Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια 
επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια
Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: 
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας58 
Οι οικονομικοι� φορέι�ς που συμμέτέ�χουν στη διάδικάσι�ά συ� νάψης της πάρου� σάς συ� μβάσης άπάιτέι�τάι
νά ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας. 

Οι οικονομικοι� φορέι�ς που έι�νάι έγκάτέστημέ�νοι σέ κρά� τος μέ�λος της Ευρωπάιkκη� ς Ένωσης άπάιτέι�τάι
νά έι�νάι έγγέγράμμέ�νοι σέ έ�νά άπο�  τά έπάγγέλμάτικά�  η�  έμπορικά�  μητρω� ά που τηρου� ντάι στο κρά� τος
έγκάτά� στάση� ς τους η�  νά ικάνοποιου� ν οποιάδη� ποτέ ά� λλη άπάι�τηση ορι�ζέτάι στο Πάρά� ρτημά XI του
Προσάρτη� μάτος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην  πέρι�πτωση  οικονομικω� ν  φορέ�ων  έγκάτέστημέ�νων  σέ  κρά� τος  μέ�λους  του  Ευρωπάιkκου�
Οικονομικου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ) η�  σέ τρι�τές χω� ρές που προσχωρη� σέι στη ΣΔΣ, η�  σέ τρι�τές χω� ρές που δέν
έμπι�πτουν στην προηγου� μένη πέρι�πτωση κάι έ�χουν συνά� ψέι διμέρέι�ς η�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές μέ την
Ένωση σέ θέ�μάτά διάδικάσιω� ν άνά� θέσης δημοσι�ων συμβά� σέων, άπάιτέι�τάι νά έι�νάι έγγέγράμμέ�νοι σέ
άντι�στοιχά έπάγγέλμάτικά�  η�  έμπορικά�  μητρω� ά. 

Οι έγκάτέστημέ�νοι στην Ελλά� δά οικονομικοι� φορέι�ς άπάιτέι�τάι νά έι�νάι έγγέγράμμέ�νοι στο Βιοτέχνικο�
η�  Εμπορικο�  η�  Βιομηχάνικο�  Επιμέλητη� ριο η�  στο Μητρω� ο Κάτάσκέυάστω� ν Αμυντικου�  Υλικου� 59 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια60 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα61 
Απαιτείται  συμμόρφωση  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  τεχνικής  έκθεσης  που  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης62 
Απαιτείται  συμμόρφωση  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  τεχνικής  έκθεσης  που  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων63

Οι οικονομικοι�  φορέι�ς μπορου� ν, ο� σον άφορά�  στά κριτη� ριά της οικονομικη� ς κάι χρημάτοοικονομικη� ς
έπά� ρκέιάς (της πάράγρά� φου 2.2.5) κάι τά σχέτικά�  μέ την τέχνικη�  κάι έπάγγέλμάτικη�  ικάνο� τητά (της
πάράγρά� φου 2.2.6), νά στηρι�ζοντάι στις ικάνο� τητές ά� λλων φορέ�ων, άσχέ�τως της νομικη� ς φυ� σης των
δέσμω� ν τους μέ άυτου� ς64. Στην πέρι�πτωση άυτη� , άποδέικνυ� ουν ο� τι θά έ�χουν στη διά� θέση�  τους τους
άνάγκάι�ους πο� ρους, μέ την προσκο� μιση της σχέτικη� ς δέ�σμέυσης των φορέ�ων στην ικάνο� τητά των
οποι�ων στηρι�ζοντάι.  

Ότάν οι οικονομικοι� φορέι�ς στηρι�ζοντάι στις ικάνο� τητές ά� λλων φορέ�ων ο� σον άφορά�  τά κριτη� ριά που
σχέτι�ζοντάι μέ την άπάιτου� μένη μέ τη διάκη� ρυξη οικονομικη�  κάι χρημάτοοικονομικη�  έπά� ρκέιά, οι έν

58 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
59 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
60 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) 

να διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε 
ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με 
την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

61 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
62 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, 

κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το 
αντικείμενο της σύμβασης. 

63 Άρθρο 78 ν. 4412/2016
64 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να 

αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
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λο� γω οικονομικοι�  φορέι�ς κάι άυτοι�  στους οποι�ους στηρι�ζοντάι έι�νάι άπο�  κοινου�  υπέυ� θυνοι γιά την
έκτέ�λέση της συ� μβάσης.

Υπο�  τους ι�διους ο� ρους οι ένω� σέις οικονομικω� ν φορέ�ων μπορου� ν νά στηρι�ζοντάι στις ικάνο� τητές των
συμμέτέχο� ντων στην έ�νωση η�  ά� λλων φορέ�ων.

Η άνάθέ�τουσά άρχη�  έλέ�γχέι  άν οι  φoρέι�ς,  στις ικάνο� τητές των οποι�ων προτι�θέτάι νά στηριχθέι�  ο
οικονομικο� ς  φορέ�άς,  πληρου� ν  κάτά�  πέρι�πτωση τά σχέτικά�  κριτη� ριά έπιλογη� ς  κάι έά� ν  συντρέ�χουν
λο� γοι άποκλέισμου�  της πάράγρά� φου 2.2.3..  Ο οικονομικο� ς  φορέ�άς υποχρέου� τάι νά άντικάτάστη� σέι
έ�νάν  φορέ�ά  στην  ικάνο� τητά  του  οποι�ου  στηρι�ζέτάι,  έφο� σον  ο  τέλέυτάι�ος  δέν  πληροι�  το  σχέτικο�
κριτη� ριο έπιλογη� ς η�  γιά τον οποι�ο συντρέ�χουν λο� γοι άποκλέισμου� ,  έντο� ς προθέσμι�άς τριά� ντά (30)
ημέρω� ν άπο�  την σχέτικη�   προ� σκληση της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς, η οποι�ά άπέυθυ� νέτάι στον οικονομικο�
φορέ�ά μέ�σω της λέιτουργικο� τητάς «Επικοινωνι�ά» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέ�άς που άντικάθιστά�  φορέ�ά
του προηγου� μένου έδάφι�ου δέν έπιτρέ�πέτάι νά άντικάτάστάθέι� έκ νέ�ου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικο� ς  φορέ�άς  άνάφέ�ρέι  στην προσφορά�  του το τμη� μά  της  συ� μβάσης που προτι�θέτάι  νά
άνάθέ�σέι υπο�  μορφη�  υπέργολάβι�άς σέ τρι�τους, κάθω� ς κάι τους υπέργολά� βους που προτέι�νέι.  Στην
πέρι�πτωση που o προσφέ�ρων άνάφέ�ρέι στην προσφορά�  του ο� τι προτι�θέτάι νά άνάθέ�σέι τμη� μά(τά)
της συ� μβάσης υπο�  μορφη�  υπέργολάβι�άς σέ τρι�τους σέ ποσοστο�  που υπέρβάι�νέι το τριά� ντά τοις έκάτο�
(30%) της συνολικη� ς άξι�άς της συ� μβάσης, η άνάθέ�τουσά άρχη�  έλέ�γχέι ο� τι δέν συντρέ�χουν οι λο� γοι
άποκλέισμου�  της  πάράγρά� φου  2.2.3  της  πάρου� σάς65.  Ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς  υποχρέου� τάι  νά
άντικάτάστη� σέι έ�νάν υπέργολά� βο, έφο� σον συντρέ�χουν στο προ� σωπο�  του λο� γοι άποκλέισμου�  της ως
ά� νω πάράγρά� φου 2.2.3.. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικάι�ωμά συμμέτοχη� ς των οικονομικω� ν φορέ�ων κάι οι ο� ροι κάι προυk ποθέ�σέις συμμέτοχη� ς τους,
ο� πως ορι�ζοντάι στις πάράγρά� φους 2.2.1 έ�ως 2.2.8, κρι�νοντάι κάτά�  την υποβολη�  της προσφορά� ς διά
του ΕΕΕΣ, κάτά�  τά οριζο� μένά στην πάρά� γράφο 2.2.9.1, κάτά�  την υποβολη�  των δικάιολογητικω� ν της
πάράγρά� φου 2.2.9.2 κάι κάτά�  τη συ� νάψη της συ� μβάσης διά της υπέυ� θυνης δη� λωσης, της πέρ. δ΄ της
πάρ. 3 του ά� ρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην πέρι�πτωση που ο οικονομικο� ς φορέ�άς στηρι�ζέτάι στις ικάνο� τητές ά� λλων φορέ�ων, συ� μφωνά μέ
την πάρά� γράφο�  2.2.8. της πάρου� σάς, οι φορέι�ς στην ικάνο� τητά των οποι�ων στηρι�ζέτάι υποχρέου� ντάι
νά  άποδέικνυ� ουν, κάτά�  τά οριζο� μένά στις πάράγρά� φους 2.2.9.1 κάι 2.2.9.2, ο� τι δέν συντρέ�χουν οι
λο� γοι  άποκλέισμου�  της  πάράγρά� φου  2.2.3  της  πάρου� σάς  κάι  ο� τι  πληρου� ν  τά  σχέτικά�  κριτη� ριά
έπιλογη� ς κάτά�  πέρι�πτωση66.

Στην πέρι�πτωση που o οικονομικο� ς φορέ�άς άνάφέ�ρέι στην προσφορά�  του ο� τι προτι�θέτάι νά άνάθέ�σέι
τμη� μά(τά) της συ� μβάσης υπο�  μορφη�  υπέργολάβι�άς σέ τρι�τους σέ ποσοστο�  που υπέρβάι�νέι το τριά� ντά
τοις έκάτο�  (30%) της συνολικη� ς άξι�άς της συ� μβάσης, οι υπέργολά� βοι υποχρέου� ντάι νά άποδέικνυ� ουν,
κάτά�  τά οριζο� μένά στις πάράγρά� φους 2.2.9.1 κάι 2.2.9.2, ο� τι δέν συντρέ�χουν οι λο� γοι άποκλέισμου�
της πάράγρά� φου 2.2.3 της πάρου� σάς67. 

Αν  έπέ�λθουν  μέτάβολέ�ς  στις  προυk ποθέ�σέις  τις  οποι�ές  οι  προσφέ�ροντές  δηλω� σουν  ο� τι  πληρου� ν,
συ� μφωνά  μέ  το  πάρο� ν  ά� ρθρο,  οι  οποι�ές  έπέ�λθουν  η�  γιά  τις  οποι�ές  λά� βουν  γνω� ση  μέτά�  την
συμπλη� ρωση  του  ΕΕΕΣ  κάι  μέ�χρι  την  ημέ�ρά  της  έ�γγράφης  προ� σκλησης  γιά  την  συ� νάψη  του
συμφωνητικου�  οι προσφέ�ροντές οφέι�λουν νά ένημέρω� σουν άμέλλητι� την άνάθέ�τουσά άρχη� 68. 

65 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου 
του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

66 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
67 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
68 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 

Σελίδα 23





2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκάτάρκτικη�  άπο� δέιξη ο� τι οι προσφέ�ροντές οικονομικοι� φορέι�ς: ά) δέν βρι�σκοντάι σέ μι�ά άπο�
τις  κάτάστά� σέις  της  πάράγρά� φου  2.2.3  κάι  β)  πληρου� ν  τά  σχέτικά�  κριτη� ριά  έπιλογη� ς  των
πάράγρά� φων  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  κάι  2.2.7  της  πάρου� σης, προσκομι�ζουν  κάτά�  την  υποβολη�  της
προσφορά� ς τους, ως δικάιολογητικο�  συμμέτοχη� ς, το προβλέπο� μένο άπο�  το ά� ρθρο 79 πάρ. 1 κάι 3 του
ν. 4412/2016 Ευρωπάιkκο�  Ενιάι�ο Έγγράφο Συ� μβάσης (ΕΕΕΣ), συ� μφωνά μέ το έπισυνάπτο� μένο στην
πάρου� σά Πάρά� ρτημά ΙΙΙ ,  το οποι�ο ισοδυνάμέι�  μέ ένημέρωμέ�νη υπέυ� θυνη δη� λωση, μέ τις συνέ�πέιές
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ69 κάτάρτι�ζέτάι βά� σέι του τυποποιημέ�νου έντυ� που  του Πάράρτη� μάτος 2
του  Κάνονισμου�  (ΕΕ)  2016/7  κάι  συμπληρω� νέτάι  άπο�  τους  προσφέ�ροντές  οικονομικου� ς  φορέι�ς
συ� μφωνά μέ τις οδηγι�ές  του Πάράρτη� μάτος 1.70 

Το παραχθέν αρχείο   pdf   αναρτάται   ξεχωριστά   ως αναπόσπαστο μέρος αυτή της διακήρυξης.   T  ο αρχείο  
XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας  eΕΕΕΣ  τη  σχετική  απάντηση  τους.  Στο  τέλος  της  διακήρυξης  για  λόγους  ευκολίας  και
κατανόησης των απαιτούμενων προς συμπλήρωση πεδίων του εντύπου, υπάρχει το σχέδιο του ΕΕΕΣ
που αφορά την υπό δημοσίευση προμήθεια.
Το ΕΕΕΣ φέ�ρέι υπογράφη�  μέ ημέρομηνι�ά έντο� ς του χρονικου�  διάστη� μάτος κάτά�  το οποι�ο μπορου� ν νά
υποβά� λλοντάι προσφορέ�ς. Αν στο διά� στημά που μέσολάβέι�  μέτάξυ�  της ημέρομηνι�άς υπογράφη� ς του
ΕΕΕΣ  κάι  της  κάτάληκτικη� ς  ημέρομηνι�άς  υποβολη� ς  προσφορω� ν  έ�χουν  έπέ�λθέι  μέτάβολέ�ς  στά
δηλωθέ�ντά στοιχέι�ά, έκ μέ�ρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικο� ς φορέ�άς άποσυ� ρέι την προσφορά�  του,
χωρι�ς νά άπάιτέι�τάι άπο� φάση της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς. Στη συνέ�χέιά μπορέι� νά την υποβά� λέι έκ νέ�ου
μέ έπι�κάιρο ΕΕΕΣ.71

Ο οικονομικο� ς φορέ�άς δυ� νάτάι νά διέυκρινι�ζέι τις δηλω� σέις κάι πληροφορι�ές που πάρέ�χέι στο ΕΕΕΣ
μέ συνοδέυτικη�  υπέυ� θυνη δη� λωση, την οποι�ά υποβά� λλέι μάζι� μέ άυτο� .72

Κάτά�  την υποβολη�  του ΕΕΕΣ, κάθω� ς κάι της συνοδέυτικη� ς υπέυ� θυνης δη� λωσης, έι�νάι δυνάτη� , μέ μο� νη
την υπογράφη�  του κάτά�  πέρι�πτωση έκπροσω� που του οικονομικου�  φορέ�ά, η προκάτάρκτικη�  άπο� δέιξη
των λο� γων άποκλέισμου�  που άνάφέ�ροντάι στην πάρά� γράφο 2.2.3 της πάρου� σάς, γιά το συ� νολο των
φυσικω� ν προσω� πων που έι�νάι μέ�λη του διοικητικου� , διέυθυντικου�  η�  έποπτικου�  οργά� νου του η�  έ�χουν
έξουσι�ά έκπροσω� πησης, λη� ψης άποφά� σέων η�  έλέ�γχου σέ άυτο� ν. 

Ως έκπρο� σωπος του οικονομικου�  φορέ�ά νοέι�τάι ο νο� μιμος έκπρο� σωπος άυτου� , ο� πως προκυ� πτέι άπο�
το ισχυ� ον κάτάστάτικο�  η�  το πράκτικο�  έκπροσω� πηση� ς του κάτά�  το χρο� νο υποβολη� ς της προσφορά� ς η�
το  άρμοδι�ως  έξουσιοδοτημέ�νο  φυσικο�  προ� σωπο  νά  έκπροσωπέι�  τον  οικονομικο�  φορέ�ά  γιά
διάδικάσι�ές συ� νάψης συμβά� σέων η�  γιά συγκέκριμέ�νη διάδικάσι�ά συ� νάψης συ� μβάσης.

Στην  πέρι�πτωση  υποβολη� ς  προσφορά� ς  άπο�  έ�νωση  οικονομικω� ν  φορέ�ων  το  ΕΕΕΣ  υποβά� λλέτάι
χωριστά�  άπο�  κά� θέ μέ�λος της έ�νωσης. Στο ΕΕΕΣ άπάράιτη� τως πρέ�πέι νά προσδιορι�ζέτάι η έ�κτάση κάι
το  έι�δος  της  συμμέτοχη� ς  του  (συμπέριλάμβάνομέ�νης  της  κάτάνομη� ς  άμοιβη� ς  μέτάξυ�  τους)  κά� θέ
μέ�λους της έ�νωσης, κάθω� ς κάι ο έκπρο� σωπος/συντονιστη� ς άυτη� ς73.

Ο οικονομικο� ς φορέ�άς φέ�ρέι την έιδικη�  υποχρέ�ωση, νά δηλω� σέι, μέ�σω του ΕΕΕΣ,74 την κάτά� στάση�  του
σέ σχέ�ση μέ τους λο� γους που προβλέ�ποντάι στο ά� ρθρο 73 του ν. 4412/2016 κάι την πάρά� γράφο 2.2.3

69 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια 
αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

70 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης 
Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν 
στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό 
στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL            

71 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016
72 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016
73 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
74 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
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της πάρου� σης75 κάι τάυτο� χρονά νά έπικάλέσθέι�  κάι τυχο� ν ληφθέ�ντά μέ�τρά προς άποκάτά� στάση της
άξιοπιστι�άς του.

Ιδι�ως έπισημάι�νέτάι  ο� τι  κάτά�  την άπά� ντηση οικονομικου�  φορέ�ά  στο σχέτικο�  πέδι�ο  του ΕΕΕΣ γιά
τυχο� ν  συ� νάψη  συμφωνιω� ν  μέ  ά� λλους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  μέ  στο� χο  τη  στρέ�βλωση  του
άντάγωνισμου� ,  η  συνδρομη�  πέριστά� σέων,  ο� πως η πά� ροδος της τριέτου� ς  πέριο� δου της ισχυ� ος  του
λο� γου άποκλέισμου�  (πάράγρά� φου 10 του ά� ρθρου 73) η�  η έφάρμογη�  της διά� τάξης της πάράγρά� φου 3β
του ά� ρθρου 44 του ν.  3959/2011, συ� μφωνά μέ την πέρ. γ της πάράγρά� φου 2.2.3.4 της πάρου� σης,
άνάλυ� έτάι στο σχέτικο�  πέδι�ο που προβά� λλέι κάτο� πιν θέτικη� ς άπά� ντησης76.

Όσον άφορά�  στις υποχρέω� σέις του ως προς την κάτάβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς άσφά� λισης
(πέρ. ά’ κάι β’ της πάρ. 2 του ά� ρθρου 73 του ν. 4412/2016) άυτέ�ς θέωρέι�τάι ο� τι δέν έ�χουν άθέτηθέι�
έφο� σον δέν έ�χουν κάτάστέι� ληξιπρο� θέσμές η�  έφο� σον έ�χουν υπάχθέι� σέ δέσμέυτικο�  διάκάνονισμο�  που
τηρέι�τάι. Στην πέρι�πτωση άυτη� , ο οικονομικο� ς φορέ�άς δέν υποχρέου� τάι νά άπάντη� σέι κάτάφάτικά�
στο σχέτικο�  πέδι�ο  του ΕΕΕΣ μέ το οποι�ο  έρωτά� τάι έά� ν  ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς έ�χέι  άνέκπλη� ρωτές
υποχρέω� σέις  ο� σον  άφορά�  στην  κάτάβολη�  φο� ρων  η�  έισφορω� ν  κοινωνικη� ς  άσφά� λισης  η� ,  κάτά�
πέρι�πτωση, έά� ν έ�χέι άθέτη� σέι τις πάράπά� νω υποχρέω� σέις του77.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα78 
Α. Γιά την άπο� δέιξη της μη συνδρομη� ς λο� γων άποκλέισμου�  κάτ’ ά� ρθρο 2.2.3 κάι της πλη� ρωσης των
κριτηρι�ων  ποιοτικη� ς  έπιλογη� ς  κάτά�  τις  πάράγρά� φους  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  κάι  2.2.7,  οι  οικονομικοι�
φορέι�ς  προσκομι�ζουν  τά  δικάιολογητικά�  του  πάρο� ντος.  Η  προσκόμιση  των  εν  λόγω
δικαιολογητικών γίνεται  κατά  τα οριζόμενα στο  άρθρο  3.2 από τον προσωρινό  ανάδοχο,
πλην των δικαιολογητικών που ζητούνται κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς και τα
οποία επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλονται αρχικώς κατά την προσφορά. Η άνάθέ�τουσά άρχη�
μπορέι�  νά  ζητέι�  άπο�  προσφέ�ροντές,  σέ  οποιοδη� ποτέ  χρονικο�  σημέι�ο  κάτά�  τη  διά� ρκέιά  της
διάδικάσι�άς,  νά  υποβά� λλουν  ο� λά  η�  ορισμέ�νά  δικάιολογητικά� ,  ο� τάν  άυτο�  άπάιτέι�τάι  γιά  την  ορθη�
διέξάγωγη�  της διάδικάσι�άς.

Οι οικονομικοι� φορέι�ς δέν υποχρέου� ντάι νά υποβά� λλουν δικάιολογητικά�  η�  ά� λλά άποδέικτικά�  στοιχέι�ά,
άν κάι στο μέ�τρο που η άνάθέ�τουσά άρχη�  έ�χέι τη δυνάτο� τητά νά λάμβά� νέι τά πιστοποιητικά�  η�  τις
συνάφέι�ς  πληροφορι�ές  άπέυθέι�άς  μέ�σω  προ� σβάσης  σέ  έθνικη�  βά� ση  δέδομέ�νων  σέ  οποιοδη� ποτέ
κρά� τος - μέ�λος της Ένωσης, η οποι�ά διάτι�θέτάι δωρέά� ν, ο� πως έθνικο�  μητρω� ο συμβά� σέων, έικονικο�
φά� κέλο  έπιχέι�ρησης,  ηλέκτρονικο�  συ� στημά  άποθη� κέυσης  έγγρά� φων  η�  συ� στημά  προέπιλογη� ς.  Η
δη� λωση γιά την προ� σβάση σέ έθνικη�  βά� ση δέδομέ�νων έμπέριέ�χέτάι  στο Ευρωπάιkκο�  Ενιάι�ο Έγγράφο
Συ� μβάσης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποι�ο  πέριέ�χοντάι  έπι�σης  οι  πληροφορι�ές  που  άπάιτου� ντάι  γιά  τον
συγκέκριμέ�νο  σκοπο� ,  ο� πως  η  ηλέκτρονικη�  διέυ� θυνση  της  βά� σης  δέδομέ�νων,  τυχο� ν  δέδομέ�νά
άνάγνω� ρισης κάι, κάτά�  πέρι�πτωση, η άπάράι�τητη δη� λωση συνάι�νέσης. 

Οι οικονομικοι� φορέι�ς δέν υποχρέου� ντάι νά υποβά� λουν δικάιολογητικά� , ο� τάν η άνάθέ�τουσά άρχη�  που
έ�χέι  άνάθέ�σέι  τη  συ� μβάση  διάθέ�τέι  η� δη  τά  ως  ά� νω  δικάιολογητικά�  κάι  άυτά�  έξάκολουθου� ν  νά
ισχυ� ουν79.

Τά δικάιολογητικά�  του πάρο� ντος υποβά� λλοντάι κάι γι�νοντάι άποδέκτά�  συ� μφωνά μέ την πάρά� γράφο
2.4.2.5. κάι 3.2 της πάρου� σάς.

Τά  άποδέικτικά�  έ�γγράφά  συντά� σσοντάι  στην  έλληνικη�  γλω� σσά  η�  συνοδέυ� οντάι  άπο�  έπι�σημη
μέτά� φράση�  τους στην έλληνικη�  γλω� σσά συ� μφωνά μέ την πάρά� γράφο 2.1.4. 

75 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα) 
76 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
77  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
78 Άρθρο 80 ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

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

79 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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Β. 1. Γιά  την  άπο� δέιξη  της  μη  συνδρομη� ς  των  λο� γων  άποκλέισμου�  της  πάράγρά� φου  2.2.3  οι
προσφέ�ροντές οικονομικοι�  φορέι�ς  προσκομι�ζουν άντι�στοιχά τά  δικάιολογητικά�  που άνάφέ�ροντάι
πάράκά� τω.

Αν το άρμο� διο γιά την έ�κδοση των άνωτέ�ρω κρά� τος-μέ�λος η�  χω� ρά δέν έκδι�δέι τέ�τοιου έι�δους έ�γγράφά
η�  πιστοποιητικά�  η�  ο� που το έ�γγράφά η�  τά πιστοποιητικά�  άυτά�  δέν κάλυ� πτουν ο� λές τις πέριπτω� σέις
που άνάφέ�ροντάι στις πάράγρά� φους 2.2.3.1 κάι 2.2.3.2 πέρ. ά’ κάι β’,  κάθω� ς κάι στην πέρ. β΄ της
πάράγρά� φου  2.2.3.4,  τά  έ�γγράφά  η�  τά  πιστοποιητικά�  μπορέι�  νά  άντικάθι�στάντάι  άπο�  έ�νορκη
βέβάι�ωση η� , στά κρά� τη - μέ�λη η�  στις χω� ρές ο� που δέν προβλέ�πέτάι έ�νορκη βέβάι�ωση, άπο�  υπέυ� θυνη
δη� λωση του ένδιάφέρομέ�νου ένω� πιον άρμο� διάς δικάστικη� ς η�  διοικητικη� ς άρχη� ς, συμβολάιογρά� φου η�
άρμο� διου έπάγγέλμάτικου�  η�  έμπορικου�  οργάνισμου�  του κρά� τους - μέ�λους η�  της χω� ράς κάτάγωγη� ς η�
της χω� ράς ο� που έι�νάι έγκάτέστημέ�νος ο οικονομικο� ς φορέ�άς. Οι άρμο� διές δημο� σιές άρχέ�ς πάρέ�χουν,
ο� που κρι�νέτάι άνάγκάι�ο, έπι�σημη δη� λωση στην οποι�ά άνάφέ�ρέτάι ο� τι δέν έκδι�δοντάι τά έ�γγράφά η�  τά
πιστοποιητικά�  της  πάρου� σάς  πάράγρά� φου  η�  ο� τι  τά  έ�γγράφά  άυτά�  δέν  κάλυ� πτουν  ο� λές  τις
πέριπτω� σέις που άνάφέ�ροντάι στις πάράγρά� φους 2.2.3.1 κάι 2.2.3.2 πέρ. ά’ κάι β’, κάθω� ς κάι στην
πέρ.  β΄  της  πάράγρά� φου  2.2.3.4.  Οι  έπι�σημές  δηλω� σέις  κάθι�στάντάι  διάθέ�σιμές  μέ�σω  του
έπιγράμμικου�  άποθέτηρι�ου πιστοποιητικω� ν (e-Certis) του ά� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικο� τέρά οι οικονομικοι� φορέι�ς προσκομι�ζουν:

α) γιά την πάρά� γράφο 2.2.3.1 άπο� σπάσμά του σχέτικου�  μητρω� ου,  ο� πως του ποινικου�  μητρω� ου η� ,
έλλέι�ψέι  άυτου� ,  ισοδυ� νάμο έ�γγράφο που έκδι�δέτάι  άπο�  άρμο� διά δικάστικη�  η�  διοικητικη�  άρχη�  του
κρά� τους-μέ�λους  η�  της  χω� ράς  κάτάγωγη� ς  η�  της  χω� ράς  ο� που  έι�νάι  έγκάτέστημέ�νος  ο  οικονομικο� ς
φορέ�άς,  άπο�  το οποι�ο  προκυ� πτέι ο� τι πληρου� ντάι άυτέ�ς οι προυk ποθέ�σέις,  που νά έ�χέι έκδοθέι�  έ�ως
τρέις (3) μη� νές πριν άπο�  την υποβολη�  του.

Η  υποχρέ�ωση  προσκο� μισης  του  ως  ά� νω  άποσπά� σμάτος  άφορά�  κάι  στά  μέ�λη  του  διοικητικου� ,
διέυθυντικου�  η�  έποπτικου�  οργά� νου  του  έν  λο� γω  οικονομικου�  φορέ�ά  η�  στά  προ� σωπά  που  έ�χουν
έξουσι�ά έκπροσω� πησης, λη� ψης άποφά� σέων η�  έλέ�γχου σέ άυτο�  κάτά�  τά έιδικο� τέρά άνάφέρο� μένά στην
ως ά� νω πάρά� γράφο 2.2.3.1,

β) γιά  την  πάρά� γράφο   2.2.3.2  πιστοποιητικο�  που  έκδι�δέτάι  άπο�  την  άρμο� διά  άρχη�  του  οικέι�ου
κρά� τους - μέ�λους η�  χω� ράς, που νά έι�νάι έν ισχυ�  κάτά�  το χρο� νο υποβολη� ς του, ά� λλως, στην πέρι�πτωση
που δέν άνάφέ�ρέτάι σέ άυτο�  χρο� νος ισχυ� ος, που νά έ�χέι έκδοθέι�  έ�ως τρέις (3) μη� νές πριν άπο�  την
υποβολη�  του.

Ιδι�ως οι οικονομικοι� φορέι�ς που έι�νάι έγκάτέστημέ�νοι στην Ελλά� δά προσκομι�ζουν:

i)  Γιά  την  άπο� δέιξη  της  έκπλη� ρωσης  των  φορολογικω� ν  υποχρέω� σέων  της  πάράγρά� φου  2.2.3.2
πέρι�πτωση (ά) άποδέικτικο�  ένημέρο� τητάς έκδιδο� μένο άπο�  την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii)  Γιά  την  άπο� δέιξη  της  έκπλη� ρωσης  των  υποχρέω� σέων  προς  τους  οργάνισμου� ς  κοινωνικη� ς
άσφά� λισης της πάράγρά� φου 2.2.3.2 πέρι�πτωση ά’ πιστοποιητικο�  έκδιδο� μένο άπο�  τον e-ΕΦΚΑ. 

[η  Α.Α.  δύναται  να  ζητήσει  επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με  τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές]

iii) Γιά την πάρά� γράφο 2.2.3.2 πέρι�πτωση ά’, πλέ�ον των ως ά� νω πιστοποιητικω� ν, υπέυ� θυνη δη� λωση
ο� τι  δέν έ�χέι  έκδοθέι�  δικάστικη�  η�  διοικητικη�  άπο� φάση  μέ  τέλέσι�δικη κάι  δέσμέυτικη�  ισχυ�  γιά την
άθέ�τηση  των  υποχρέω� σέω� ν  τους  ο� σον  άφορά�  στην  κάτάβολη�  φο� ρων  η�  έισφορω� ν  κοινωνικη� ς
άσφά� λισης.

γ) γιά την πάρά� γράφο 2.2.3.480 πέρι�πτωση β΄ πιστοποιητικο�  που έκδι�δέτάι άπο�  την άρμο� διά άρχη�  του
οικέι�ου κρά� τους - μέ�λους η�  χω� ράς, που νά έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις (3) μη� νές πριν άπο�  την υποβολη�  του. 

Ιδι�ως οι οικονομικοι� φορέι�ς που έι�νάι έγκάτέστημέ�νοι στην Ελλά� δά προσκομι�ζουν:

i) Ενιάι�ο  Πιστοποιητικο�  Δικάστικη� ς  Φέρέγγυο� τητάς  άπο�  το  άρμο� διο  Πρωτοδικέι�ο,  άπο�  το  οποι�ο
προκυ� πτέι ο� τι δέν τέλου� ν υπο�  πτω� χέυση, πτωχέυτικο�  συμβιβάσμο�  η�  υπο�  άνάγκάστικη�  διάχέι�ριση η�

80  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
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δικάστικη�  έκκάθά� ριση η�  ο� τι δέν έ�χουν υπάχθέι�  σέ διάδικάσι�ά έξυγι�άνσης.  Γιά τις ΙΚΕ προσκομι�ζέτάι
έπιπλέ�ον  κάι πιστοποιητικο�  του Γ.Ε.Μ.Η.  πέρι�  μη έ�κδοσης άπο� φάσης λυ� σης η�  κάτά� θέσης άι�τησης
λυ� σης του νομικου�  προσω� που, ένω�  γιά τις ΕΠΕ προσκομι�ζέτάι έπιπλέ�ον πιστοποιητικο�  μέτάβολω� ν.

ii)  Πιστοποιητικο�  του Γ.Ε.Μ.Η. άπο�  το οποι�ο προκυ� πτέι ο� τι το νομικο�  προ� σωπο δέν έ�χέι λυθέι�  κάι
τέθέι� υπο�  έκκάθά� ριση μέ άπο� φάση των έτάι�ρων. 

iii) Εκτυ� πωση της κάρτέ�λάς “Στοιχέι�ά Μητρω� ου/ Επιχέι�ρησης” άπο�  την ηλέκτρονικη�  πλάτφο� ρμά της
Ανέξά� ρτητης  Αρχη� ς  Δημοσι�ων  Εσο� δων,  ο� πως  άυτά�  έμφάνι�ζοντάι  στο taxisnet,  άπο�  την  οποι�ά  νά
προκυ� πτέι η μη άνάστολη�  της έπιχέιρημάτικη� ς δράστηριο� τητά� ς τους.

Προκέιμέ�νου  γιά  τά  σωμάτέι�ά  κάι  τους  συνέτάιρισμου� ς,  το  Ενιάι�ο  Πιστοποιητικο�  Δικάστικη� ς
Φέρέγγυο� τητάς έκδι�δέτάι γιά τά σωμάτέι�ά άπο�  το άρμο� διο Πρωτοδικέι�ο, κάι γιά τους συνέτάιρισμου� ς
γιά το χρονικο�  διά� στημά έ�ως τις 31.12.2019 άπο�  το Ειρηνοδικέι�ο κάι μέτά�  την πάράπά� νω ημέρομηνι�ά
άπο�  το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Γιά  τις  λοιπέ�ς  πέριπτω� σέις  της  πάράγρά� φου  2.2.3.4,  υπέυ� θυνη  δη� λωση  του  προσφέ�ροντος
οικονομικου�  φορέ�ά  ο� τι  δέν  συντρέ�χουν  στο  προ� σωπο�  του  οι  οριζο� μένοι  στην  πάρά� γράφο  λο� γοι
άποκλέισμου� 81.

ε)  γιά  την πάρά� γράφο 2.2.3.9.  υπέυ� θυνη δη� λωση του  προσφέ�ροντος  οικονομικου�  φορέ�ά  πέρι�  μη
έπιβολη� ς σέ βά� ρος του της κυ� ρωσης του οριζο� ντιου άποκλέισμου� , συ� μφωνά τις διάτά� ξέις της κέι�μένης
νομοθέσι�άς.

στ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

B. 2. Γιά την άπο� δέιξη της άπάι�τησης του ά� ρθρου 2.2.4. (άπο� δέιξη κάτάλληλο� τητάς γιά την ά� σκηση
έπάγγέλμάτικη� ς  δράστηριο� τητάς)  προσκομι�ζουν  πιστοποιητικο� /βέβάι�ωση  του  οικέι�ου
έπάγγέλμάτικου�  η�  έμπορικου�  μητρω� ου του κρά� τους έγκάτά� στάσης. Οι οικονομικοι�  φορέι�ς που έι�νάι
έγκάτέστημέ�νοι σέ κρά� τος μέ�λος της Ευρωπάιkκη� ς Ένωσης προσκομι�ζουν πιστοποιητικο� /βέβάι�ωση
του άντι�στοιχου έπάγγέλμάτικου�  η�  έμπορικου�  μητρω� ου του Πάράρτη� μάτος XI του Προσάρτη� μάτος Α΄
του ν. 4412/2016, μέ το οποι�ο πιστοποιέι�τάι άφένο� ς η έγγράφη�  τους σέ άυτο�  κάι άφέτέ�ρου το έιδικο�
έπά� γγέλμά�  τους. Στην πέρι�πτωση που χω� ρά δέν τηρέι� τέ�τοιο μητρω� ο, το έ�γγράφο η�  το πιστοποιητικο�
μπορέι�  νά  άντικάθι�στάτάι  άπο�  έ�νορκη  βέβάι�ωση  η� ,  στά  κρά� τη  -  μέ�λη  η�  στις  χω� ρές  ο� που  δέν
προβλέ�πέτάι  έ�νορκη  βέβάι�ωση,  άπο�  υπέυ� θυνη  δη� λωση  του  ένδιάφέρομέ�νου  ένω� πιον  άρμο� διάς
δικάστικη� ς  η�  διοικητικη� ς  άρχη� ς,  συμβολάιογρά� φου  η�  άρμο� διου  έπάγγέλμάτικου�  η�  έμπορικου�
οργάνισμου�  της χω� ράς κάτάγωγη� ς η�  της χω� ράς ο� που έι�νάι έγκάτέστημέ�νος ο οικονομικο� ς φορέ�άς ο� τι
δέν τηρέι�τάι τέ�τοιο μητρω� ο κάι ο� τι άσκέι�  τη δράστηριο� τητά που άπάιτέι�τάι γιά την έκτέ�λέση του
άντικέιμέ�νου της υπο�  άνά� θέση συ� μβάσης.82

Οι   έγκάτέστημέ�νοι  στην  Ελλά� δά  οικονομικοι�  φορέι�ς  προσκομι�ζουν  βέβάι�ωση  έγγράφη� ς  στο
Βιοτέχνικο�  η�  Εμπορικο�  η�  Βιομηχάνικο�  Επιμέλητη� ριο  η�  στο  Μητρω� ο  Κάτάσκέυάστω� ν  Αμυντικου�
Υλικου�  η�  πιστοποιητικο�  που  έκδι�δέτάι  άπο�  την  οικέι�ά  υπηρέσι�ά  του  Γ.Ε.Μ.Η.  των  ως  ά� νω
Επιμέλητηρι�ων.  Γιά  την  άπο� δέιξη  ά� σκησης  γέωργικου�  η�  κτηνοτροφικου�  έπάγγέ�λμάτος,  οι
άνάθέ�τουσές  άρχέ�ς  άπάιτου� ν  σχέτικη�  βέβάι�ωση  ά� σκησης  έπάγγέ�λμάτος,  άπο�  άρμο� διά  διοικητικη�
άρχη�  η�  άρχη�  Οργάνισμου�  Τοπικη� ς Αυτοδιοι�κησης.

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.   Δεν ισχύει για την συγκεκριμένη διακήρυξη 

Β.4. Δεν ισχύει για την συγκεκριμένη διακήρυξη 

81  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
82 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη,

κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα 
σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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Β.5. Δεν ισχύει για την συγκεκριμένη διακήρυξη 

Β.6. Γιά την άπο� δέιξη της νο� μιμης έκπροσω� πησης, στις πέριπτω� σέις που ο οικονομικο� ς φορέ�άς έι�νάι
νομικο�  προ� σωπο  κάι  έγγρά� φέτάι  υποχρέωτικά�  η�  προάιρέτικά� ,  κάτά�  την  κέι�μένη  νομοθέσι�ά,  κάι
δηλω� νέι την έκπροσω� πηση κάι τις μέτάβολέ�ς της σέ άρμο� διά άρχη�  (πχ ΓΕΜΗ), προσκομι�ζέι σχέτικο�
πιστοποιητικο�  ισχυ� ουσάς  έκπροσω� πησης,  το  οποι�ο  πρέ�πέι  νά  έ�χέι  έκδοθέι�  έ�ως  τριά� ντά  (30)
έργά� σιμές ημέ�ρές πριν άπο�  την υποβολη�  του,  έκτο� ς άν άυτο�  φέ�ρέι συγκέκριμέ�νο χρο� νο ισχυ� ος.

Ειδικο� τέρά γιά τους ημέδάπου� ς οικονομικου� ς φορέι�ς προσκομι�ζοντάι:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις πέριπτω� σέις που ο οικονομικο� ς φορέ�άς έι�νάι
νομικο�  προ� σωπο κάι υποχρέου� τάι, κάτά�  την κέι�μένη νομοθέσι�ά, νά δηλω� νέι την έκπροσω� πηση κάι τις
μέτάβολέ�ς της στο ΓΕΜΗ83, προσκομι�ζέι σχέτικο�  πιστοποιητικο�  ισχυ� ουσάς έκπροσω� πησης84, το οποι�ο
πρέ�πέι νά έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τριά� ντά (30) έργά� σιμές ημέ�ρές πριν άπο�  την υποβολη�  του.  

 ii) Γιά την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικου�  προσω� που γένικο�
πιστοποιητικο�  μέτάβολω� ν του ΓΕΜΗ, έφο� σον έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις (3) μη� νές πριν άπο�  την υποβολη�
του.

 Στις  λοιπέ�ς  πέριπτω� σέις  τά  κάτά�  πέρι�πτωση  νομιμοποιητικά�  έ�γγράφά  συ� στάσης  κάι  νο� μιμης
έκπροσω� πησης  (ο� πως  κάτάστάτικά� ,  πιστοποιητικά�  μέτάβολω� ν,  άντι�στοιχά  ΦΕΚ,  άποφά� σέις
συγκρο� τησης  οργά� νων  διοι�κησης  σέ  σω� μά,  κλπ.,  άνά� λογά  μέ  τη  νομικη�  μορφη�  του  οικονομικου�
φορέ�ά),  συνοδέυο� μένά  άπο�  υπέυ� θυνη  δη� λωση  του  νο� μιμου  έκπροσω� που  ο� τι  έξάκολουθου� ν  νά
ισχυ� ουν κάτά�  την υποβολη�  τους.

Σέ πέρι�πτωση που γιά τη διένέ�ργέιά της πάρου� σάς διάδικάσι�άς άνά� θέσης έ�χουν χορηγηθέι�  έξουσι�ές
σέ  προ� σωπο  πλέ�ον  άυτω� ν  που  άνάφέ�ροντάι  στά  πάράπά� νω  έ�γγράφά,  προσκομι�ζέτάι  έπιπλέ�ον
άπο� φάση- πράκτικο�  του άρμοδι�ου κάτάστάτικου�  οργά� νου διοι�κησης του νομικου�  προσω� που μέ την
οποι�ά χορηγη� θηκάν οι σχέτικέ�ς έξουσι�ές. Όσον άφορά�  τά φυσικά�  προ� σωπά, έφο� σον έ�χουν χορηγηθέι�
έξουσι�ές σέ τρι�τά προ� σωπά, προσκομι�ζέτάι έξουσιοδο� τηση του οικονομικου�  φορέ�ά.

83    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
 α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που 

προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
 γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
 δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο 

πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
 η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
 θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199,

διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
 ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή,
 ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και 

έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο 

άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.),

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε 
τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν 
εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,

 ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012
84   Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές 

με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και 

εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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Οι άλλοδάποι�  οικονομικοι�  φορέι�ς  προσκομι�ζουν  τά προβλέπο� μένά,  κάτά�  τη  νομοθέσι�ά  της  χω� ράς
έγκάτά� στάσης, άποδέικτικά�  έ�γγράφά, κάι έφο� σον δέν προβλέ�ποντάι, υπέυ� θυνη δη� λωση του νο� μιμου
έκπροσω� που, άπο�  την οποι�ά άποδέικνυ� οντάι τά άνωτέ�ρω ως προς τη νο� μιμη συ� στάση, μέτάβολέ�ς κάι
έκπροσω� πηση του οικονομικου�  φορέ�ά.

Οι ως ά� νω υπέυ� θυνές δηλω� σέις γι�νοντάι άποδέκτέ�ς, έφο� σον έ�χουν συντάχθέι�  μέτά�  την κοινοποι�ηση
της προ� σκλησης γιά την υποβολη�  των δικάιολογητικω� ν.

Απο�  τά άνωτέ�ρω έ�γγράφά πρέ�πέι νά προκυ� πτουν η νο� μιμη συ� στάση  του οικονομικου�  φορέ�ά, ο� λές οι
σχέτικέ�ς τροποποιη� σέις των κάτάστάτικω� ν, το/τά προ� σωπο/ά που δέσμέυ� έι/ουν νο� μιμά την έτάιρι�ά
κάτά�  την  ημέρομηνι�ά  διένέ�ργέιάς  του  διάγωνισμου�  (νο� μιμος  έκπρο� σωπος,  δικάι�ωμά  υπογράφη� ς
κλπ.),  τυχο� ν  τρι�τοι,  στους  οποι�ους  έ�χέι  χορηγηθέι�  έξουσι�ά  έκπροσω� πησης,  κάθω� ς  κάι  η  θητέι�ά
του/των η� /κάι των μέλω� ν του οργά� νου διοι�κησης/ νο� μιμου έκπροσω� που.

Β.7. Οι οικονομικοι�  φορέι�ς που έι�νάι έγγέγράμμέ�νοι σέ έπι�σημους κάτάλο� γους85 που προβλέ�ποντάι
άπο�  τις  έκά� στοτέ  ισχυ� ουσές  έθνικέ�ς  διάτά� ξέις  η�  διάθέ�τουν  πιστοποι�ηση  άπο�  οργάνισμου� ς
πιστοποι�ησης που συμμορφω� νοντάι μέ τά έυρωπάιkκά�  προ� τυπά πιστοποι�ησης, κάτά�  την έ�ννοιά του
Πάράρτη� μάτος  VII του  Προσάρτη� μάτος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορου� ν  νά  προσκομι�ζουν  στις
άνάθέ�τουσές άρχέ�ς πιστοποιητικο�  έγγράφη� ς έκδιδο� μένο άπο�  την άρμο� διά άρχη�  η�  το πιστοποιητικο�
που έκδι�δέτάι άπο�  τον άρμο� διο οργάνισμο�  πιστοποι�ησης. 

Στά πιστοποιητικά�  άυτά�  άνάφέ�ροντάι τά δικάιολογητικά�  βά� σέι των οποι�ων έ�γινέ η έγγράφη�  των έν
λο� γω οικονομικω� ν φορέ�ων στον έπι�σημο κάτά� λογο η�  η πιστοποι�ηση κάι η κάτά� τάξη στον έν λο� γω
κάτά� λογο. 

Η  πιστοποιου� μένη  έγγράφη�  στους  έπι�σημους κάτάλο� γους  άπο�  τους  άρμο� διους  οργάνισμου� ς  η�  το
πιστοποιητικο� ,  που έκδι�δέτάι άπο�  τον οργάνισμο�  πιστοποι�ησης, συνιστά�  τέκμη� ριο κάτάλληλο� τητάς
ο� σον  άφορά�  τις  άπάιτη� σέις  ποιοτικη� ς  έπιλογη� ς,  τις  οποι�ές  κάλυ� πτέι  ο  έπι�σημος  κάτά� λογος  η�  το
πιστοποιητικο� . 

Οι οικονομικοι�  φορέι�ς που έι�νάι έγγέγράμμέ�νοι σέ έπι�σημους κάτάλο� γους άπάλλά� σσοντάι άπο�  την
υποχρέ�ωση  υποβολη� ς  των δικάιολογητικω� ν  που  άνάφέ�ροντάι  στο πιστοποιητικο�  έγγράφη� ς  τους.
Ειδικω� ς ο� σον άφορά�  την κάτάβολη�  των έισφορω� ν κοινωνικη� ς άσφά� λισης κάι των φο� ρων κάι τέλω� ν,
προσκομι�ζοντάι έπιπροσθέ�τως της βέβάι�ωσης έγγράφη� ς στον έπι�σημο κάτά� λογο κάι πιστοποιητικά� ,
κάτά�  τά οριζο� μένά άνωτέ�ρω στην πέρι�πτωση Β.1, υποπέρ. i, ii κάι iii της πέρ. β.

Β.8. Οι ένω� σέις οικονομικω� ν φορέ�ων που υποβά� λλουν κοινη�  προσφορά� , υποβά� λλουν τά πάράπά� νω,
κάτά�  πέρι�πτωση δικάιολογητικά� , γιά κά� θέ οικονομικο�  φορέ�ά που συμμέτέ�χέι στην έ�νωση, συ� μφωνά
μέ τά έιδικο� τέρά προβλέπο� μένά στο ά� ρθρο 19 πάρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, συ� μφωνά μέ  την  πάρά� γράφο  2.2.8  γιά  την  άπο� δέιξη  ο� τι  θά  έ�χέι  στη διά� θέση�  του  τους
άνάγκάι�ους  πο� ρους,  προσκομι�ζέι,  ιδι�ως,  σχέτικη�  έ�γγράφη  δέ�σμέυση  των  φορέ�ων  άυτω� ν  γιά  τον
σκοπο�  άυτο� . Ειδικο� τέρά, προσκομι�ζέτάι έ�γγράφο (συμφωνητικο�  η�  σέ πέρι�πτωση νομικου�  προσω� που
άπο� φάση του άρμοδι�ου οργά� νου διοι�κησης άυτου�  η�  σέ πέρι�πτωση φυσικου�  προσω� που υπέυ� θυνη
δη� λωση),  δυνά� μέι του οποι�ου άμφο� τέροι,  διάγωνιζο� μένος  οικονομικο� ς  φορέ�άς κάι τρι�τος φορέ�άς,
έγκρι�νουν τη μέτάξυ�  τους συνέργάσι�ά γιά την κάτά�  πέρι�πτωση πάροχη�  προς τον διάγωνιζο� μένο της
χρημάτοοικονομικη� ς η� /κάι τέχνικη� ς η� /κάι έπάγγέλμάτικη� ς ικάνο� τητάς του φορέ�ά, ω� στέ άυτη�  νά έι�νάι
στη διά� θέση του διάγωνιζο� μένου  γιά την έκτέ�λέση της Συ� μβάσης. Η σχέτικη�  άνάφορά�  θά πρέ�πέι νά
έι�νάι  λέπτομέρη� ς  κάι  νά  άνάφέ�ρέι  κάτ’  έλά� χιστον  τους  συγκέκριμέ�νους  πο� ρους  που  θά  έι�νάι
διάθέ�σιμοι γιά την έκτέ�λέση της συ� μβάσης κάι τον τρο� πο διά του οποι�ου θά χρησιμοποιηθου� ν άυτοι�
γιά την έκτέ�λέση της συ� μβάσης. Ο τρι�τος θά δέσμέυ� έτάι ρητά�  ο� τι θά διάθέ�σέι στον διάγωνιζο� μένο
τους συγκέκριμέ�νους πο� ρους κάτά�  τη διά� ρκέιά της συ� μβάσης κάι  ο διάγωνιζο� μένος   ο� τι  θά κά� νέι
χρη� ση άυτω� ν σέ πέρι�πτωση που του άνάτέθέι� η συ� μβάση. 

Σέ πέρι�πτωση που ο τρι�τος διάθέ�τέι χρημάτοοικονομικη�  έπά� ρκέιά, θά δηλω� νέι έπι�σης ο� τι κάθι�στάτάι
άπο�  κοινου�  μέ τον διάγωνιζο� μένο υπέυ� θυνος γιά την έκτέ�λέση της συ� μβάσης. 

Β.10.  Στην πέρι�πτωση που ο οικονομικο� ς φορέ�άς δηλω� νέι στην προσφορά�  του ο� τι θά κά� νέι χρη� ση
υπέργολά� βων,  στις  ικάνο� τητές  των οποι�ων  δέν  στηρι�ζέτάι,  προσκομι�ζέτάι  υπέυ� θυνη  δη� λωση  του

85 Άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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προσφέ�ροντος μέ άνάφορά�  του τμη� μάτος της συ� μβάσης το οποι�ο προτι�θέτάι νά άνάθέ�σέι σέ τρι�τους
υπο�  μορφη�  υπέργολάβι�άς κάι υπέυ� θυνη δη� λωση των υπέργολά� βων ο� τι άποδέ�χοντάι την έκτέ�λέση
των έργάσιω� ν. 

Β.11. Επισημάι�νέτάι ο� τι γι�νοντάι άποδέκτέ�ς:

 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 ανάθεσης86 
Κριτη� ριο άνά� θέσης87 της Συ� μβάσης έι�νάι η πλέ�ον συμφέ�ρουσά άπο�  οικονομικη�  ά� ποψη προσφορά� :

Α)  βάσει τιμής88 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί89 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορέ�ς υποβά� λλοντάι μέ βά� ση τις άπάιτη� σέις που ορι�ζοντάι στη Διάκη� ρυξης γιά το συ� νολο της
προκηρυχθέι�σάς ποσο� τητάς της προμη� θέιάς άνά�  έι�δος /τμη� μά. 

Δέν έπιτρέ�ποντάι ένάλλάκτικέ�ς προσφορέ�ς 

Η  έ�νωση  Οικονομικω� ν  Φορέ�ων  υποβά� λλέι  κοινη�  προσφορά� ,  η  οποι�ά  υπογρά� φέτάι  υποχρέωτικά�
ηλέκτρονικά�  έι�τέ  άπο�  ο� λους  τους  Οικονομικου� ς  Φορέι�ς  που  άποτέλου� ν  την  έ�νωση,  έι�τέ  άπο�
έκπρο� σωπο�  τους νομι�μως έξουσιοδοτημέ�νο. Στην προσφορά� , άπάράιτη� τως πρέ�πέι νά προσδιορι�ζέτάι
η έ�κτάση κάι το έι�δος της συμμέτοχη� ς  του (συμπέριλάμβάνομέ�νης της κάτάνομη� ς  άμοιβη� ς  μέτάξυ�
τους) κά� θέ μέ�λους της έ�νωσης, κάθω� ς κάι ο έκπρο� σωπος/συντονιστη� ς άυτη� ς90.

Οι οικονομικοι� φορέι�ς μπορου� ν νά άποσυ� ρουν την προσφορά�  τους, πριν την κάτάληκτικη�  ημέρομηνι�ά
υποβολη� ς  προσφορά� ς,  χωρι�ς  νά  άπάιτέι�τάι  έ�γκριση  έκ  μέ�ρους  του  άποφάινομέ�νου  οργά� νου  της
άνάθέ�τουσάς  άρχη� ς,  υποβά� λλοντάς  έ�γγράφη  έιδοποι�ηση  προς  την  άνάθέ�τουσά  άρχη�  μέ�σω  της
λέιτουργικο� τητάς «Επικοινωνι�ά» του ΕΣΗΔΗΣ.91

86 Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

87 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 
υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 
οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

88  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής.
89 Άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
90 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
91 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορέ�ς  υποβά� λλοντάι  άπο�  τους ένδιάφέρο� μένους ηλέκτρονικά� ,  μέ�σω του ΕΣΗΔΗΣ,
μέ�χρι την κάτάληκτικη�  ημέρομηνι�ά κάι ω� ρά που ορι�ζέι η πάρου� σά διάκη� ρυξη, στην Ελληνικη�  Γλω� σσά,
σέ ηλέκτρονικο�  φά� κέλο, συ� μφωνά μέ τά άνάφέρο� μένά στον ν.4412/2016, ιδι�ως στά ά� ρθρά 36 κάι 37
κάι  στην  κάτ’  έξουσιοδο� τηση  της  πάρ.  5  του  ά� ρθρου  36  του  ν.4412/2016  έκδοθέι�σά  υπ΄άριθμ.
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινη�  Απο� φάση των Υπουργω� ν Ανά� πτυξης κάι Επένδυ� σέων
κάι Ψηφιάκη� ς Διάκυβέ�ρνησης μέ θέ�μά «Ρυθμι�σέις τέχνικω� ν ζητημά� των που άφορου� ν την άνά� θέση
των  Δημοσι�ων  Συμβά� σέων  Προμηθέιω� ν  κάι  Υπηρέσιω� ν  μέ  χρη� ση  των  έπιμέ�ρους  έργάλέι�ων  κάι
διάδικάσιω� ν  του  Εθνικου�  Συστη� μάτος  Ηλέκτρονικω� ν  Δημοσι�ων  Συμβά� σέων  (ΕΣΗΔΗΣ)»  (έφέξη� ς
Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμη� θέιές κάι Υπηρέσι�ές.

Γιά τη συμμέτοχη�  στο διάγωνισμο�  οι  ένδιάφέρο� μένοι  οικονομικοι�  φορέι�ς  άπάιτέι�τάι νά διάθέ�τουν
προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογράφη�  που  υποστηρι�ζέτάι  τουλά� χιστον  άπο�  άνάγνωρισμέ�νο
(έγκέκριμέ�νο) πιστοποιητικο� ,  το οποι�ο χορηγη� θηκέ άπο�  πά� ροχο υπηρέσιω� ν πιστοποι�ησης, ο οποι�ος
πέριλάμβά� νέτάι  στον  κάτά� λογο  έμπι�στέυσης  που  προβλέ�πέτάι  στην  άπο� φάση  2009/767/ΕΚ  κάι
συ� μφωνά μέ τά οριζο� μένά στο Κάνονισμο�  (ΕΕ) 910/2014 κάι νά έγγράφου� ν στο ΕΣΗΔΗΣ, συ� μφωνά
μέ την πέρ. β της πάρ. 2 του ά� ρθρου 37 του ν. 4412/2016 κάι τις διάτά� ξέις του ά� ρθρου 6 της Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ Προμη� θέιές κάι Υπηρέσι�ές. 

2.4.2.2. Ο  χρο� νος  υποβολη� ς  της  προσφορά� ς  μέ�σω  του  ΕΣΗΔΗΣ  βέβάιω� νέτάι  άυτο� μάτά  άπο�  το
ΕΣΗΔΗΣ μέ υπηρέσι�ές χρονοση� μάνσης, συ� μφωνά μέ τά οριζο� μένά στο ά� ρθρο 37 του ν. 4412/2016 κάι
τις διάτά� ξέις του ά� ρθρου 10 της ως ά� νω κοινη� ς υπουργικη� ς άπο� φάσης.
Μέτά�  την πάρέ�λέυση της κάτάληκτικη� ς ημέρομηνι�άς κάι ω� ράς, δέν υπά� ρχέι η δυνάτο� τητά υποβολη� ς
προσφορά� ς  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Σέ  πέριπτω� σέις  τέχνικη� ς  άδυνάμι�άς  λέιτουργι�άς  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η
άνάθέ�τουσά άρχη�  ρυθμι�ζέι τά της συνέ�χέιάς του διάγωνισμου�  μέ άιτιολογημέ�νη άπο� φάση�  της.92

2.4.2.3. Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  υποβά� λλουν μέ  την προσφορά�  τους  τά άκο� λουθά συ� μφωνά μέ  τις
διάτά� ξέις του ά� ρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμη� θέιές κάι Υπηρέσι�ές: 
(ά) έ�νάν ηλέκτρονικο�  (υπο)φά� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Δικάιολογητικά�  Συμμέτοχη� ς–Τέχνικη�  Προσφορά� »,
στον οποι�ο πέριλάμβά� νέτάι το συ� νολο των κάτά�  πέρι�πτωση άπάιτου� μένων δικάιολογητικω� ν κάι η
τέχνικη�  προσφορά� ,  συ� μφωνά μέ τις διάτά� ξέις της κέι�μένης νομοθέσι�άς κάι την πάρου� σά.

(β)  έ�νάν  ηλέκτρονικο�  (υπο)φά� κέλο  μέ  την  έ�νδέιξη  «Οικονομικη�  Προσφορά� »,  στον  οποι�ο
πέριλάμβά� νέτάι η οικονομικη�  προσφορά�  του οικονομικου�  φορέ�ά κάι το συ� νολο των κάτά�  πέρι�πτωση
άπάιτου� μένων δικάιολογητικω� ν. 

Απο�  τον Οικονομικο�  Φορέ�ά σημάι�νοντάι, μέ χρη� ση της  σχέτικη� ς λέιτουργικο� τητάς του ΕΣΗΔΗΣ, τά
στοιχέι�ά έκέι�νά της προσφορά� ς του που έ�χουν έμπιστέυτικο�  χάράκτη� ρά συ� μφωνά μέ τά οριζο� μένά
στο ά� ρθρο 21 του ν.  4412/2016. Εφο� σον έ�νάς οικονομικο� ς  φορέ�άς χάράκτηρι�ζέι πληροφορι�ές  ως
έμπιστέυτικέ�ς, λο� γω υ� πάρξης τέχνικου�  η�  έμπορικου�  άπορρη� του, στη σχέτικη�  δη� λωση�  του, άνάφέ�ρέι
ρητά�  ο� λές τις σχέτικέ�ς διάτά� ξέις νο� μου η�  διοικητικέ�ς πρά� ξέις που έπιβά� λλουν την έμπιστέυτικο� τητά
της συγκέκριμέ�νης πληροφορι�άς.

Δέν  χάράκτηρι�ζοντάι  ως  έμπιστέυτικέ�ς,  πληροφορι�ές  σχέτικά�  μέ  τις  τιμέ�ς  μονά� δάς,  τις
προσφέρο� μένές ποσο� τητές, την οικονομικη�  προσφορά�  κάι τά στοιχέι�ά της τέχνικη� ς προσφορά� ς που
χρησιμοποιου� ντάι γιά την άξιολο� γηση�  της.

2.4.2.4. Εφο� σον  οι  Οικονομικοι�  Φορέι�ς  κάτάχωρι�σουν  τά  στοιχέι�ά,  μέτάδέδομέ�νά  κάι  συνημμέ�νά
ηλέκτρονικά�  άρχέι�ά, που άφορου� ν δικάιολογητικά�  συμμέτοχη� ς-τέχνικη� ς προσφορά� ς κάι οικονομικη� ς
προσφορά� ς  τους στις άντι�στοιχές έιδικέ�ς  ηλέκτρονικέ�ς  φο� ρμές του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέ�χέιά,  μέ�σω
σχέτικη� ς  λέιτουργικο� τητάς,   έξά� γουν άνάφορέ�ς  (έκτυπω� σέις)  σέ μορφη�  ηλέκτρονικω� ν άρχέι�ων μέ
μορφο� τυπο PDF, τά οποι�ά  άποτέλου� ν συνοπτικη�  άποτυ� πωση των κάτάχωρισμέ�νων στοιχέι�ων. Τά
ηλέκτρονικά�  άρχέι�ά των έν λο� γω άνάφορω� ν (έκτυπω� σέων) υπογρά� φοντάι ψηφιάκά� , συ� μφωνά μέ τις
προβλέπο� μένές διάτά� ξέις (πέρ. β της πάρ. 2 του ά� ρθρου 37) κάι έπισυνά� πτοντάι άπο�  τον Οικονομικο�
Φορέ�ά  στους  άντι�στοιχους  υποφάκέ�λους.  Επισημάι�νέτάι  ο� τι  η  έξάγωγη�  κάι  η  έπισυ� νάψη  των

92 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.
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προάνάφέρθέ�ντων  άνάφορω� ν  (έκτυπω� σέων)  δυ� νάτάι  νά  πράγμάτοποιέι�τάι  γιά  κά� θέ  υποφάκέ�λο
ξέχωριστά� , άπο�  τη στιγμη�  που έ�χέι ολοκληρωθέι� η κάτάχω� ριση των στοιχέι�ων σέ άυτο� ν93.  

2.4.2.5. Ειδικο� τέρά, ο� σον άφορά�  τά συνημμέ�νά ηλέκτρονικά�  άρχέι�ά της προσφορά� ς,  οι Οικονομικοι�
Φορέι�ς τά κάτάχωρι�ζουν στους άνωτέ�ρω (υπο)φάκέ�λους μέ�σω του Υποσυστη� μάτος, ως έξη� ς :

Τά έ�γγράφά που κάτάχωρι�ζοντάι στην ηλέκτρονικη�  προσφορά� , κάι δέν άπάιτέι�τάι νά προσκομισθου� ν
κάι  σέ  έ�ντυπη  μορφη� ,  γι�νοντάι  άποδέκτά�  κάτά�  πέρι�πτωση,  συ� μφωνά  μέ  τά  προβλέπο� μένά  στις
διάτά� ξέις: 

ά) έι�τέ των ά� ρθρων 13, 14 κάι 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) πέρι� ηλέκτρονικω� ν δημοσι�ων έγγρά� φων
που  φέ�ρουν  ηλέκτρονικη�  υπογράφη�  η�  σφράγι�δά  κάι,  έφο� σον  προ� κέιτάι  γιά  άλλοδάπά�  δημο� σιά
ηλέκτρονικά�  έ�γγράφά, έά� ν φέ�ρουν έπισημέι�ωση e-Apostille 

β) έι�τέ των ά� ρθρων 15 κάι 2794 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) πέρι�  ηλέκτρονικω� ν ιδιωτικω� ν έγγρά� φων
που φέ�ρουν ηλέκτρονικη�  υπογράφη�  η�  σφράγι�δά 

γ) έι�τέ του ά� ρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ)  έι�τέ  της  πάρ.  2  του  ά� ρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  πέρι�  χρη� σης  ηλέκτρονικω� ν  υπογράφω� ν  σέ
ηλέκτρονικέ�ς διάδικάσι�ές δημοσι�ων συμβά� σέων,  

έ) έι�τέ της πάρ. 8 του ά� ρθρου 92 του ν.  4412/2016, πέρι�  συνυποβολη� ς  υπέυ� θυνης δη� λωσης στην
πέρι�πτωση άπλη� ς φωτοτυπι�άς ιδιωτικω� ν έγγρά� φων. 95

Επιπλέ�ον, δέν προσκομι�ζοντάι σέ έ�ντυπη μορφη�  τά ΦΕΚ96 κάι ένημέρωτικά�  κάι τέχνικά�  φυλλά� διά κάι
ά� λλά  έ�ντυπά,  έτάιρικά�  η�  μη,  μέ  έιδικο�  τέχνικο�  πέριέχο� μένο,  δηλάδη�  έ�ντυπά  μέ  άμιγω� ς  τέχνικά�
χάράκτηριστικά� , ο� πως άριθμου� ς, άποδο� σέις σέ διέθνέι�ς μονά� δές, μάθημάτικου� ς τυ� πους κάι σχέ�διά.

Ειδικο� τέρά, τά στοιχέι�ά κάι δικάιολογητικά�  γιά τη συμμέτοχη�  του Οικονομικου�  Φορέ�ά στη διάδικάσι�ά
κάτάχωρι�ζοντάι άπο�  άυτο� ν σέ μορφη�  ηλέκτρονικω� ν άρχέι�ων μέ μορφο� τυπο PDF. 

Έως την ημέ�ρά κάι ω� ρά άποσφρά� γισης των προσφορω� ν προσκομι�ζοντάι μέ έυθυ� νη του οικονομικου�
φορέ�ά  στην  άνάθέ�τουσά  άρχη� ,  σέ  έ�ντυπη  μορφη�  κάι  σέ  κλέιστο� -ου� ς  φά� κέλο-ους,  στον  οποι�ο
άνάγρά� φέτάι ο άποστολέ�άς κάι ως πάράλη� πτης η Επιτροπη�  Διάγωνισμου�  του πάρο� ντος διάγωνισμου� ,
τά στοιχέι�ά της ηλέκτρονικη� ς προσφορά� ς του, τά οποι�ά άπάιτέι�τάι νά προσκομισθου� ν σέ πρωτο� τυπη
μορφη� . Τέ�τοιά στοιχέι�ά κάι δικάιολογητικά�  ένδέικτικά�  έι�νάι :

ά)  η  πρωτο� τυπη  έγγυητικη�  έπιστολη�  συμμέτοχη� ς,  πλην  των  πέριπτω� σέων  που  άυτη�  έκδι�δέτάι
ηλέκτρονικά� , ά� λλως η προσφορά�  άπορρι�πτέτάι ως άπάρά� δέκτη,

β) άυτά�  που δέν υπά� γοντάι στις διάτά� ξέις του ά� ρθρου 11 πάρ. 2 του ν. 2690/199997, 

γ)  ιδιωτικά�  έ�γγράφά τά οποι�ά  δέν  έ�χουν έπικυρωθέι�  άπο�  δικηγο� ρο  η�  δέν  φέ�ρουν θέω� ρηση άπο�
υπηρέσι�ές  κάι  φορέι�ς  της  πέρι�πτωσης  ά  της  πάρ.  2  του  ά� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η�  δέν
93 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
94   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 

68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της 
Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο 
άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της 
παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 
45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον 
τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως 
έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

95 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

96 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική 
μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του 
άρθρου αυτού..».

97 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
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συνοδέυ� οντάι άπο�  υπέυ� θυνη δη� λωση γιά την άκρι�βέιά�  τους, κάθω� ς κάι

δ)  τά άλλοδάπά�  δημο� σιά  έ�ντυπά έ�γγράφά που φέ�ρουν την έπισημέι�ωση της Χά� γης  (Apostille),  η�
προξένικη�  θέω� ρηση κάι δέν έ�χουν έπικυρωθέι�  άπο�  δικηγο� ρο98. 

Σέ πέρι�πτωση μη υποβολη� ς ένο� ς η�  πέρισσο� τέρων άπο�  τά ως ά� νω στοιχέι�ά κάι δικάιολογητικά�  που
υποβά� λλοντάι σέ έ�ντυπη μορφη� ,  πλην της πρωτο� τυπης έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς,  η άνάθέ�τουσά άρχη�
δυ� νάτάι νά ζητη� σέι τη συμπλη� ρωση κάι υποβολη�  τους, συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στά  άλλοδάπά�  δημο� σιά  έ�γγράφά  κάι  δικάιολογητικά�  έφάρμο� ζέτάι  η  Συνθη� κη  της  Χά� γης  της
5ης.10.1961, που κυρω� θηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188) , έφο� σον συντά� σσοντάι σέ κρά� τη που έ�χουν
προσχωρη� σέι  στην ως ά� νω Συνθη� κη,  ά� λλως φέ�ρουν προξένικη�  θέω� ρηση.  Απάλλά� σσοντάι άπο�  την
άπάι�τηση  έπικυ� ρωσης  (μέ  Apostille  η�  Προξένικη�  Θέω� ρηση)  άλλοδάπά�  δημο� σιά  έ�γγράφά  ο� τάν
κάλυ� πτοντάι άπο�  διμέρέι�ς η�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές που έ�χέι συνά� ψέι η Ελλά� δά (ένδέικτικά�  «Συ� μβάση
νομικη� ς συνέργάσι�άς μέτάξυ�  Ελλά� δάς κάι Κυ� πρου – 05.03.1984» (κυρωτικο� ς ν.1548/1985, «Συ� μβάση
πέρι�  άπάλλάγη� ς άπο�  την έπικυ� ρωση ορισμέ�νων πρά� ξέων κάι έγγρά� φων – 15.09.1977» (κυρωτικο� ς
ν.4231/2014)).  Επι�σης  άπάλλά� σσοντάι  άπο�  την  άπάι�τηση  έπικυ� ρωσης  η�  πάρο� μοιάς  διάτυ� πωσης
δημο� σιά  έ�γγράφά  που  έκδι�δοντάι  άπο�  τις  άρχέ�ς  κρά� τους  μέ�λους  που  υπά� γοντάι  στον  Κάν  ΕΕ
2016/1191 γιά την άπλου� στέυση των άπάιτη� σέων γιά την υποβολη�  ορισμέ�νων δημοσι�ων έγγρά� φων
στην ΕΕ, ο� πως, ένδέικτικά� ,  το λέυκο�  ποινικο�  μητρω� ο, υπο�  τον ο� ρο ο� τι τά σχέτικά�  μέ το γέγονο� ς άυτο�
δημο� σιά  έ�γγράφά  έκδι�δοντάι  γιά  πολι�τη  της  Ένωσης  άπο�  τις  άρχέ�ς  του  κρά� τους  μέ�λους  της
ιθάγέ�νέιά� ς του.

Επι�σης, γι�νοντάι υποχρέωτικά�  άποδέκτά�  έυκρινη�  φωτοάντι�γράφά έγγρά� φων που έ�χουν έκδοθέι� άπο�
άλλοδάπέ�ς άρχέ�ς κάι έ�χουν έπικυρωθέι� άπο�  δικηγο� ρο, συ� μφωνά μέ τά προβλέπο� μένά στην πάρ. 2 πέρ.
β του ά� ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κω� δικάς Διοικητικη� ς Διάδικάσι�άς”, ο� πως άντικάτάστά� θηκέ ως
ά� νω μέ το ά� ρθρο 1 πάρ.2 του ν.4250/2014.

Οι  πρωτο� τυπές  έγγυη� σέις  συμμέτοχη� ς,  πλην  των  έγγυη� σέων  που  έκδι�δοντάι  ηλέκτρονικά� ,
προσκομι�ζοντάι, μέ έυθυ� νη του οικονομικου�  φορέ�ά, σέ κλέιστο�  φά� κέλο, στον οποι�ο άνάγρά� φέτάι ο
άποστολέ�άς, τά στοιχέι�ά του πάρο� ντος διάγωνισμου�  κάι ως πάράλη� πτης η Επιτροπη�  Διάγωνισμου� , το
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην
παρ.  3.1 της παρούσας,  ά� λλως η προσφορά�  άπορρι�πτέτάι ως άπάρά� δέκτη,  μέτά�  άπο�  γνω� μη της
Επιτροπη� ς Διάγωνισμου� .  

Η προσκο� μιση των έγγυη� σέων συμμέτοχη� ς πράγμάτοποιέι�τάι έι�τέ μέ κάτά� θέση του ως ά� νω φάκέ�λου
στην υπηρέσι�ά πρωτοκο� λλου της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς, έι�τέ μέ την άποστολη�  του τάχυδρομικω� ς, έπι�
άποδέι�ξέι.  Το  βά� ρος  άπο� δέιξης  της  έ�γκάιρης  προσκο� μισης  φέ�ρέι  ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς.  Το
έμπρο� θέσμο  άποδέικνυ� έτάι  μέ  την  έπι�κληση  του  άριθμου�  πρωτοκο� λλου  η�  την  προσκο� μιση  του
σχέτικου�  άποδέικτικου�  άποστολη� ς κάτά�  πέρι�πτωση.

 Στην πέρι�πτωση που έπιλέγέι� η άποστολη�  του φάκέ�λου της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς τάχυδρομικω� ς,  ο
οικονομικο� ς φορέ�άς άνάρτά� , έφο� σον δέν διάθέ�τέι άριθμο�  έ�γκάιρης έισάγωγη� ς του φάκέ�λου του στο
πρωτο� κολλο της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς, το άργο� τέρο έ�ως την ημέρομηνι�ά κάι ω� ρά άποσφρά� γισης των
προσφορω� ν,  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητάς  «Επικοινωνι�ά»,  τά  σχέτικο�  άποδέικτικο�  στοιχέι�ο
προσκο� μισης (άποδέικτικο�  κάτά� θέσης σέ υπηρέσι�ές τάχυδρομέι�ου- τάχυμέτάφορω� ν),  προκέιμέ�νου
νά  ένημέρω� σέι  την  άνάθέ�τουσά  άρχη�  πέρι�  της  τη� ρησης  της  υποχρέ�ωση� ς  του  σχέτικά�  μέ  την
(έμπρο� θέσμη) προσκο� μιση της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς του στον πάρο� ντά διάγωνισμο� .

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τά στοιχέι�ά κάι δικάιολογητικά�  γιά την συμμέτοχη�  των προσφέρο� ντων στη διάγωνιστικη�  διάδικάσι�ά
πέριλάμβά� νουν μέ ποινη�  άποκλέισμου� 99 τά άκο� λουθά υπο�  ά κάι β στοιχέι�ά: 

ά) το Ευρωπάιkκο�  Ενιάι�ο Έγγράφο Συ� μβάσης (ΕΕΕΣ), ο� πως προβλέ�πέτάι στις πάρ. 1 κάι 3 του ά� ρθρου
79 του ν.  4412/2016 κάι  τη συνοδέυτικη�  υπέυ� θυνη δη� λωση  μέ  την  οποι�ά  ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς

98   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
99 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016
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δυ� νάτάι νά διέυκρινι�ζέι τις πληροφορι�ές που πάρέ�χέι μέ το ΕΕΕΣ συ� μφωνά μέ την πάρ. 9 του ι�διου
ά� ρθρου, 

β) την έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς, ο� πως προβλέ�πέτάι στο ά� ρθρο 72 του Ν.4412/2016 κάι τις πάράγρά� φους
2.1.5 κάι 2.2.2 άντι�στοιχά της πάρου� σάς διάκη� ρυξης.  

Οι προσφέ�ροντές συμπληρω� νουν το σχέτικο�  υπο� δέιγμά ΕΕΕΣ,  το οποι�ο άποτέλέι� άνάπο� σπάστο μέ�ρος
της πάρου� σάς διάκη� ρυξης ως Πάρά� ρτημά  άυτη� ς. 

Η συμπλη� ρωση�  του δυ� νάτάι νά πράγμάτοποιηθέι�  μέ χρη� ση του υποσυστη� μάτος Promitheus ESPDint,
προσβά� σιμου μέ�σω της Διάδικτυάκη� ς  Πυ� λης (www.promitheus.gov.gr)  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  η�  ά� λλης
σχέτικη� ς συμβάτη� ς πλάτφο� ρμάς υπηρέσιω� ν διάχέι�ρισης ηλέκτρονικω� ν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοι�  Φορέι�ς
δυ� νάντάι γιά άυτο�  το σκοπο�  νά άξιοποιη� σουν το άντι�στοιχο ηλέκτρονικο�  άρχέι�ο μέ μορφο� τυπο XML
που άποτέλέι� έπικουρικο�  στοιχέι�ο των έγγρά� φων της συ� μβάσης.

Το συμπληρωμέ�νο άπο�  τον Οικονομικο�  Φορέ�ά ΕΕΕΣ, κάθω� ς κάι η τυχο� ν συνοδέυτικη�  άυτου�  υπέυ� θυνη
δη� λωση,  υποβά� λλοντάι  συ� μφωνά μέ  την πέρι�πτωση δ  της  πάράγρά� φου  2.4.2.5  της πάρου� σάς,  σέ
ψηφιάκά�  υπογέγράμμέ�νο ηλέκτρονικο�  άρχέι�ο μέ μορφο� τυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες  και  πληροφορίες  για  το  θεσμικό πλαίσιο,  τον τρόπο χρήσης  και  συμπλήρωσης
ηλεκτρονικών  ΕΕΕΣ  και  της  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus ESPDint είναι  αναρτημένες  σε
σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τέχνικη�  προσφορά�  θά πρέ�πέι  νά κάλυ� πτέι ο� λές τις άπάιτη� σέις κάι τις προδιάγράφέ�ς  που έ�χουν
τέθέι�  άπο�  την  άνάθέ�τουσά  άρχη�  μέ  το  κέφά� λάιο  “Απάιτη� σέις-Τέχνικέ�ς  Προδιάγράφέ�ς”  του
Πάράρτη� μάτος  Ι.  της  Διάκη� ρυξης  πέριγρά� φοντάς  άκριβω� ς  πω� ς  οι  συγκέκριμέ�νές  άπάιτη� σέις  κάι
προδιάγράφέ�ς πληρου� ντάι. Πέριλάμβά� νέι ιδι�ως τά έ�γγράφά κάι δικάιολογητικά� , βά� σέι των οποι�ων θά
άξιολογηθέι�  η κάτάλληλο� τητά των προσφέρο� μένων έιδω� ν, μέ βά� ση το κριτη� ριο άνά� θέσης, συ� μφωνά
μέ τά άνάλυτικω� ς άνάφέρο� μένά στο ως ά� νω Πάρά� ρτημά Ι.100 101. 

Ειδικότερα, επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την τεχνική προσφορά
τα κάτωθι:

Για την ομάδα-τμήμα 2: Όλά τά άπάράι�τητά δικάιολογητικά�  που πέριγρά� φοντάι στο Πάρά� ρτημά Ι
κάι συγκέκριμέ�νά: 

 Υπέυ� θυνη  Δη� λωση  στην  οποι�ά  ο  υποψη� φιος  άνά� δοχος  δέσμέυ� έτάι  ο� τι  θά  πάρέ�χέι  πλη� ρη
έγχέιρι�διά χρη� σης κάι συντη� ρησης. 

 Υπέυ� θυνη Δη� λωση στην οποι�ά ο υποψη� φιος άνά� δοχος δέσμέυ� έτάι ο� τι θά πάρέ�χέι έπι�  το� που
υπηρέσι�ές έκπάι�δέυσης του προσωπικου�  συ� μφωνά μέ τά ο� σά άνάφέ�ροντάι στο Πάρά� ρτημά
Ι / ΟΜΑΔΑ 2/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

 Υπέυ� θυνη δη� λωση μέ την οποι�ά ο υποψη� φιος άνά� δοχος δέσμέυ� έτάι ο� τι θά πάρέ�χέι τά ο� σά
άνάφέ�ροντάι στο Πάρά� ρτημά Ι / ΟΜΑΔΑ 2/ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κάι συγκέκριμέ�νά, (ά) τά
άνάγκάι�ά λιπάντικά� ,  άντάλλάκτικά�  κάι υλικά�  γιά τη συντη� ρηση της κέρκι�δάς γιά διά� στημά
ένο� ς  (1)  έ�τους,  χωρι�ς  έπιπλέ�ον  κο� στος  τη  συντη� ρηση�  της,  μέ  κάτά� λληλο  συνέργέι�ο  της
έπιλογη� ς του κάθω� ς κάι (β) έπιπλέ�ον πένη� ντά (50) κάθι�σμάτά, πάνομοιο� τυπά μέ έκέι�νά που
θά τοποθέτηθου� ν στην κέρκι�δά, μάζι� μέ τά άντι�στοιχά υλικά�  τοποθέ�τησης.

 Υπέυ� θυνη δη� λωση μέ την οποι�ά ο υποψη� φιος άνά� δοχος δέσμέυ� έτάι ο� τι θά πάρέ�χέι τά ο� σά
άνάφέ�ροντάι στο Πάρά� ρτημά Ι / ΟΜΑΔΑ 2/ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ κάι

100 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016
101 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων 

ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία 
που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της 
Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
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συγκέκριμέ�νά  ο� τι  μέτά�  την  έγκάτά� στάση  της  κέρκι�δάς,  θά  έκδοθέι�  πιστοποι�ηση  CE ο� που
έπιβέβάιω� νοντάι τά προ� τυπά: European Normative: EN 13200-5 March 2008 (Spectator facil-
ities - Part 5: Telescopic stands) κάι Directive: 2006/95/CE (Low voltage), 2004/108/EC (Elec-
tromagnetic compatibility)

 Στάτικη�  άνά� λυση-μέλέ�τη κάτάσκέυη� ς κάτά�  ΕΝ 13200- 5.

Για την ομάδα-τμήμα 3: Όλά τά άπάράι�τητά δικάιολογητικά�  που πέριγρά� φοντάι στο Πάρά� ρτημά Ι
κάι συγκέκριμέ�νά:

 Υπέυ� θυνη δη� λωση στην οποι�ά ο υποψη� φιος άνά� δοχος δέσμέυ� έτάι ο� τι θά τηρη� σέι ο� σά 
άνάφέ�ροντάι στο Πάρά� ρτημά Ι / ΟΜΑΔΑ 3/Γένικη�  Πέριγράφη�  κάι άφορου� ν στη συμβάτο� τητά 
του προσφέρο� μένου συστη� μάτος μέ το η� δη υπά� ρχον. 

 Έγγράφά-βέβάιω� σέις των τηλέοπτικω� ν έτάιριω� ν ΕΡΤ η�  Novasports η�  OTE TV κάθω� ς κάι των 
έτάιριω� ν στάτιστικω� ν-γράφικω� ν Galanis Sports Data η�  DigiCom SA, στά οποι�ά θά άνάφέ�ρέτάι 
η πλη� ρης συμβάτο� τητά του προσφέρο� μένου συστη� μάτος μέ τά συστη� μάτά τηλέοπτικω� ν 
μέτάδο� σέων κάι στάτιστικω� ν - γράφικω� ν. 

 Πιστοποιη� σέις ο� πως άυτέ�ς άνάφέ�ροντάι  στο Πάρά� ρτημά Ι / ΟΜΑΔΑ 3/ 3:Αξιοπιστι�ά, πέι�ρά, 
έγγυη� σέις, πιστοποιητικά� , έγκάτά� στάση κάι τέχνικη�  υποστη� ριξη. 

 Υπέυ� θυνη δη� λωση ο� τι ο υποψη� φιος άνά� δοχος δέσμέυ� έτάι νά τηρη� σέι τά ο� σά άνάφέ�ροντάι στο
Πάρά� ρτημά Ι / ΟΜΑΔΑ 3/ 3:Αξιοπιστι�ά, πέι�ρά, έγγυη� σέις, πιστοποιητικά� , έγκάτά� στάση κάι 
τέχνικη�  υποστη� ριξη κάι άφορου� ν στην έκπάι�δέυση των χέιριστω� ν κάι την τέχνικη�  υποστη� ριξη.

 Υπέυ� θυνη δη� λωση ο� τι ο υποψη� φιος άνά� δοχος δέσμέυ� έτάι γιά την έπά� ρκέιά άντάλλάκτικω� ν 
γιά το προσφέρο� μένο συ� στημά, γιά διά� ρκέιά δέκάπέ�ντέ (15) έτω� ν.

 Έγγράφά – βέβάιω� σέις άπο�  την Ελληνικη�  Ομοσπονδι�ά Κάλάθοσφάι�ρισης η�  τον ΕΣΑΚΕ, που θά
άποδέικνυ� ουν ο� τι ο προμηθέυτη� ς διάθέ�τέι την άπάιτου� μένη πέι�ρά κάι τέχνογνωσι�ά γιά 
κά� λυψη άγω� νων υψηλου�  έπιπέ�δου.

 Ανάλυτικο�  κάτά� λογο μέ σχέτικά�  έ�ργά του άνάδο� χου, στον οποι�ο θά άνάγρά� φέτάι το κλέιστο�  
γυμνάστη� ριο, ο υπέυ� θυνος έπικοινωνι�άς κάι η διοργά� νωση υψηλου�  έπιπέ�δου που διέξη� χθη.

 Υπέυ� θυνη δη� λωση του υποψηφι�ου άνάδο� χου γιά τη δυνάτο� τητά άλλάγη� ς/άνάβά� θμισης του 
πάρέχο� μένου λογισμικου�  σέ πέρι�πτωση άλλάγη� ς κάνονισμω� ν άπο�  τις Πάγκο� σμιές 
Ομοσπονδι�ές Κάλάθοσφάι�ρισης, Πέτοσφάι�ρισης κάι Χέιροσφάι�ρισης.

 Τέυ� χος σχέδι�ων, φωτογράφιω� ν του προσφέρο� μένου συστη� μάτος, στο οποι�ο θά 
άπέικονι�ζοντάι ο� λές οι ζητου� μένές ένδέι�ξέις. 

 Τέυ� χος πέριγράφη� ς διάσυ� νδέσης του προσφέρο� μένου συστη� μάτος μέ το η� δη υπά� ρχον κάι την 
κέντρικη�  κονσο� λά χέιρισμου�  των ηλέκτρονικω� ν πινά� κων του νέ�ου κλέιστου�  γυμνάστηρι�ου 
Κάρδι�τσάς.

Για την ομάδα-τμήμα 4: Όλά τά άπάράι�τητά δικάιολογητικά�  που πέριγρά� φοντάι στο Πάρά� ρτημά Ι
κάι συγκέκριμέ�νά:

 Έγγράφά συμμο� ρφωσης μέ τά προ� τυπά, ο� πως άυτά�  τι�θέντάι στο Πάρά� ρτημά Ι / Ομά� δά 4 / 
Προ� σθέτές πάροχέ�ς – έγγυη� σέις.

 Υπέυ� θυνη δη� λωση ο� τι ο υποψη� φιος άνά� δοχος δέσμέυ� έτάι γιά την έπά� ρκέιά άντάλλάκτικω� ν 
γιά το προσφέρο� μένο μηχά� νημά μέ τά πάρέλκο� μένά, γιά διά� στημά δέ�κά (10) έτω� ν. 

 Υπέυ� θυνη δη� λωση ο� τι ο υποψη� φιος άνά� δοχος δέσμέυ� έτάι γιά την πάροχη�  υπηρέσιω� ν 
έκπάι�δέυσης του προσωπικου� , κάθω� ς κάι γιά κά� θέ ά� λλη τέχνικη�  υποστη� ριξη που άφορά�  στην 
έκμά� θηση κάι λέιτουργι�ά της μηχάνη� ς.

Οι οικονομικοι� φορέι�ς άνάφέ�ρουν: 

ά)  το τμη� μά  της συ� μβάσης που  προτι�θέντάι  νά άνάθέ�σουν υπο�  μορφη�  υπέργολάβι�άς  σέ  τρι�τους,
κάθω� ς κάι τους υπέργολά� βους που προτέι�νουν102.

102 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
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2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομικη�  Προσφορά� 103 συντά� σσέτάι  μέ  βά� ση  το  άνάγράφο� μένο  στην  πάρου� σά  κριτη� ριο
άνά� θέσης ο� πως ορι�ζέτάι κάτωτέ�ρω:

Η τιμη�  του προς προμη� θέιά άγάθου�   δι�νέτάι  σέ έυρω�  άνά�  μονά� δά. 104

Στην  οικονομικη�  προσφορά�  δι�νέτάι  το  προσφέρο� μένο  ποσοστο�  έ�κπτωσης  στην  τιμη�  των
προσφέρο� μένων 

Στην τιμη�  πέριλάμβά� νοντάι οι υπέ�ρ τρι�των κράτη� σέις, ως κάι κά� θέ ά� λλη έπιβά� ρυνση, συ� μφωνά μέ την
κέι�μένη νομοθέσι�ά, μη συμπέριλάμβάνομέ�νου Φ.Π.Α., γιά την πάρά� δοση του υλικου�  στον το� πο κάι μέ
τον τρο� πο που προβλέ�πέτάι στά έ�γγράφά της συ� μβάσης.

Οι υπέ�ρ τρι�των κράτη� σέις υπο� κέιντάι στο έκά� στοτέ ισχυ� ον άνάλογικο�  τέ�λος χάρτοση� μου …3 % κάι
στην έπ’ άυτου�  έισφορά�  υπέ�ρ ΟΓΑ 20%.

Οι  προσφέρο� μένές  τιμέ�ς  έι�νάι  στάθέρέ�ς  κάθ’  ο� λη  τη  διά� ρκέιά  της  συ� μβάσης  κάι  δέν
άνάπροσάρμο� ζοντάι 

Ως άπάρά� δέκτές θά άπορρι�πτοντάι προσφορέ�ς στις οποι�ές: ά) δέν δι�νέτάι τιμη�  σέ ΕΥΡΩ η�  κάθορι�ζέτάι
σχέ�ση  ΕΥΡΩ  προς  ξέ�νο  νο� μισμά,  β)  δέν  προκυ� πτέι  μέ  σάφη� νέιά  η  προσφέρο� μένη  τιμη� ,  μέ  την
έπιφυ� λάξη  του ά� ρθρου 102 του ν.  4412/2016 κάι  γ)  η  τιμη�  υπέρβάι�νέι  τον προυk πολογισμο�  της
συ� μβάσης που κάθορι�ζέτάι κάι τέκμηριω� νέτάι άπο�  την άνάθέ�τουσά άρχη� .

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών105  
Οι υποβάλλο� μένές προσφορέ�ς ισχυ� ουν κάι δέσμέυ� ουν τους οικονομικου� ς φορέι�ς γιά διά� στημά  (12)
μηνω� ν άπο�  την έπο� μένη της κάτάληκτικη� ς ημέρομηνι�άς υποβολη� ς προσφορω� ν 

Προσφορά�  η οποι�ά ορι�ζέι χρο� νο ισχυ� ος μικρο� τέρο άπο�  τον άνωτέ�ρω προβλέπο� μένο άπορρι�πτέτάι ως
μη κάνονικη� .

Η  ισχυ� ς  της  προσφορά� ς  μπορέι�  νά  πάράτέι�νέτάι  έγγρά� φως,  έφο� σον  του� το  ζητηθέι�  άπο�  την
άνάθέ�τουσά  άρχη� ,  πριν  άπο�  τη  λη� ξη  της,  μέ  άντι�στοιχη  πάρά� τάση  της  έγγυητικη� ς  έπιστολη� ς
συμμέτοχη� ς συ� μφωνά μέ τά οριζο� μένά στο ά� ρθρο 72 πάρ. 1 του ν. 4412/2016 κάι  την πάρά� γράφο
2.2.2.  της πάρου� σάς,  κάτ'  άνω� τάτο ο� ριο γιά χρονικο�  διά� στημά ι�σο  μέ  την προβλέπο� μένη ως ά� νω
άρχικη�  διά� ρκέιά. Σέ  πέρι�πτωση  άιτη� μάτος  της  άνάθέ�τουσάς άρχη� ς  γιά  πάρά� τάση  της  ισχυ� ος  της
προσφορά� ς, γιά τους οικονομικου� ς φορέι�ς, που άποδέ�χτηκάν την πάρά� τάση, πριν τη λη� ξη ισχυ� ος των
προσφορω� ν τους, οι προσφορέ�ς ισχυ� ουν κάι τους δέσμέυ� ουν  γιά το έπιπλέ�ον άυτο�  χρονικο�  διά� στημά.

Μέτά�  τη  λη� ξη  κάι  του πάράπά� νω άνω� τάτου ορι�ου  χρο� νου πάρά� τάσης ισχυ� ος  της προσφορά� ς,  τά
άποτέλέ�σμάτά της διάδικάσι�άς άνά� θέσης μάτάιω� νοντάι, έκτο� ς άν η άνάθέ�τουσά άρχη�  κρι�νέι,  κάτά�
πέρι�πτωση, άιτιολογημέ�νά, ο� τι η συνέ�χιση της διάδικάσι�άς έξυπηρέτέι� το δημο� σιο συμφέ�ρον, οπο� τέ οι
οικονομικοι�  φορέι�ς που συμμέτέ�χουν στη διάδικάσι�ά μπορου� ν νά έπιλέ�ξουν έι�τέ νά πάράτέι�νουν την
προσφορά�  κάι την έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς τους, έφο� σον τους ζητηθέι�  πριν την πά� ροδο του άνωτέ�ρω
άνω� τάτου ορι�ου πάρά� τάσης της προσφορά� ς τους έι�τέ ο� χι. Στην τέλέυτάι�ά πέρι�πτωση, η διάδικάσι�ά
συνέχι�ζέτάι μέ ο� σους πάράτέι�νουν τις προσφορέ�ς τους κάι άποκλέι�οντάι οι λοιποι� οικονομικοι� φορέι�ς.

Σέ πέρι�πτωση που λη� ξέι ο χρο� νος ισχυ� ος των προσφορω� ν κάι δέν ζητηθέι� πάρά� τάση της προσφορά� ς,
η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  δυ� νάτάι  μέ  άιτιολογημέ�νη  άπο� φάση�  της,  έφο� σον  η  έκτέ�λέση  της  συ� μβάσης
έξυπηρέτέι�  το δημο� σιο συμφέ�ρον,  νά ζητη� σέι  έκ των υστέ�ρων άπο�  τους οικονομικου� ς  φορέι�ς  που
συμμέτέ�χουν στη διάδικάσι�ά νά πάράτέι�νουν την προσφορά�  τους.

103 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016
104 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α.
105 Άρθρο 97 ν. 4412/2016
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών106

H άνάθέ�τουσά άρχη�  μέ βά� ση τά άποτέλέ�σμάτά του έλέ�γχου κάι της άξιολο� γησης των προσφορω� ν,
άπορρι�πτέι, σέ κά� θέ πέρι�πτωση, προσφορά� :

ά) η οποι�ά άποκλι�νέι άπο�  άπάρά� βάτους ο� ρους πέρι�  συ� ντάξης κάι υποβολη� ς της προσφορά� ς,  η�  δέν
υποβά� λλέτάι  έμπρο� θέσμά  μέ  τον  τρο� πο  κάι  μέ  το  πέριέχο� μένο  που  ορι�ζέτάι  στην  πάρου� σά  κάι
συγκέκριμέ�νά  στις  πάράγρά� φους  2.4.1  (Γένικοι�  ο� ροι  υποβολη� ς  προσφορω� ν),  2.4.2.  (Χρο� νος  κάι
τρο� πος υποβολη� ς προσφορω� ν), 2.4.3. (Πέριέχο� μένο φάκέ�λων δικάιολογητικω� ν συμμέτοχη� ς, τέχνικη� ς
προσφορά� ς), 2.4.4. (Πέριέχο� μένο φάκέ�λου οικονομικη� ς προσφορά� ς,  τρο� πος συ� ντάξης κάι υποβολη� ς
οικονομικω� ν  προσφορω� ν),  2.4.5.  (Χρο� νος  ισχυ� ος  προσφορω� ν),  3.1.  (Αποσφρά� γιση κάι  άξιολο� γηση
προσφορω� ν), 3.2 (Προ� σκληση υποβολη� ς δικάιολογητικω� ν προσωρινου�  άνάδο� χου) της πάρου� σάς,107 

β)  η  οποι�ά  πέριέ�χέι  άτέλέι�ς,  έλλιπέι�ς,  άσάφέι�ς  η�  λάνθάσμέ�νές  πληροφορι�ές  η�  τέκμηρι�ωση,
συμπέριλάμβάνομέ�νων των πληροφοριω� ν που πέριέ�χοντάι στο ΕΕΕΣ, έφο� σον άυτέ�ς δέν έπιδέ�χοντάι
συμπλη� ρωσης,  διο� ρθωσης,  άποσάφη� νισης  η�  διέυκρι�νισης  η� ,  έφο� σον  έπιδέ�χοντάι,  δέν  έ�χουν
άποκάτάστάθέι�  άπο�  τον προσφέ�ροντά, έντο� ς της προκάθορισμέ�νης προθέσμι�άς, συ� μφωνά το ά� ρθρο
102 του ν. 4412/2016 κάι την πάρ. 3.1.2.1 της πάρου� σάς διάκη� ρυξης,

γ) γιά την οποι�ά ο προσφέ�ρων δέν πάρά� σχέι τις άπάιτου� μένές έξηγη� σέις, έντο� ς της προκάθορισμέ�νης
προθέσμι�άς η�  η έξη� γηση δέν έι�νάι άποδέκτη�  άπο�  την άνάθέ�τουσά άρχη�  συ� μφωνά μέ την πάρ. 3.1.2.1
της πάρου� σάς κάι τά ά� ρθρά 102 κάι 103 του ν. 4412/2016,

δ) ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

έ) η οποι�ά υποβά� λλέτάι άπο�  έ�νάν προσφέ�ροντά που έ�χέι υποβά� λλέι δυ� ο η�  πέρισσο� τέρές προσφορέ�ς.
Ο πέριορισμο� ς άυτο� ς ισχυ� έι, υπο�  τους ο� ρους της πάράγρά� φου 2.2.3.4 πέρ.γ της πάρου� σάς ( πέρ. γ΄ της
πάρ. 4 του ά� ρθρου73 του ν. 4412/2016) κάι στην πέρι�πτωση ένω� σέων οικονομικω� ν φορέ�ων μέ κοινά�
μέ�λη, κάθω� ς κάι στην πέρι�πτωση οικονομικω� ν φορέ�ων που συμμέτέ�χουν έι�τέ άυτοτέλω� ς έι�τέ ως μέ�λη
ένω� σέων. 

στ) η οποι�ά έι�νάι υπο�  άι�ρέση,

ζ)  η οποι�ά θέ�τέι ο� ρο άνάπροσάρμογη� ς, 

η) γιά την οποι�ά ο προσφέ�ρων δέν πάρά� σχέι, έντο� ς άποκλέιστικη� ς προθέσμι�άς έι�κοσι (20) ημέρω� ν
άπο�  την κοινοποι�ηση σέ άυτο� ν σχέτικη� ς προ� σκλησης της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς, έξηγη� σέις άνάφορικά�
μέ την τιμη�  η�  το κο� στος που προτέι�νέι  σέ άυτη� ν, στην πέρι�πτωση που η προσφορά�  του φάι�νέτάι
άσυνη� θιστά χάμηλη�  σέ σχέ�ση μέ τά άγάθά� , συ� μφωνά μέ την πάρ. 1 του ά� ρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ)  έφο� σον  διάπιστωθέι�  ο� τι  έι�νάι  άσυνη� θιστά  χάμηλη�  διο� τι  δέ  συμμορφω� νέτάι  μέ  τις  ισχυ� ουσές
υποχρέω� σέις της πάρ. 2 του ά� ρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποι�ά πάρουσιά� ζέι άποκλι�σέις ως προς τους ο� ρους κάι τις τέχνικέ�ς προδιάγράφέ�ς της συ� μβάσης,

ιά) η οποι�ά πάρουσιά� ζέι έλλέι�ψέις ως προς τά δικάιολογητικά�  που ζητου� ντάι άπο�  τά έ�γγράφά της
πάρου� σάς διάκη� ρυξης, έφο� σον άυτέ�ς δέν θέράπέυτου� ν άπο�  τον προσφέ�ροντά μέ την υποβολη�  η�  τη
συμπλη� ρωση�  τους, έντο� ς της προκάθορισμέ�νης προθέσμι�άς, συ� μφωνά μέ τά ά� ρθρά 102 κάι 103 του
ν.4412/2016,

ιβ)  έά� ν  άπο�  τά  δικάιολογητικά�  του ά� ρθρου 103 του ν.  4412/2016,  που  προσκομι�ζοντάι  άπο�  τον
προσωρινο�  άνά� δοχο, δέν άποδέικνυ� έτάι  η μη συνδρομη�  των λο� γων άποκλέισμου�  της πάράγρά� φου
2.2.3 της πάρου� σάς η�  η πλη� ρωση μιάς η�  πέρισσο� τέρων άπο�  τις άπάιτη� σέις των κριτηρι�ων ποιοτικη� ς
έπιλογη� ς, συ� μφωνά μέ τις πάράγρά� φους 2.2.4. έπ., πέρι� κριτηρι�ων έπιλογη� ς,

ιγ) έά� ν κάτά�  τον έ�λέγχο των ως ά� νω δικάιολογητικω� ν του ά� ρθρου 103 του ν.4412/2016, διάπιστωθέι�
ο� τι τά στοιχέι�ά που δηλω� θηκάν, συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 79 του ν.  4412/2016, έι�νάι έκ προθέ�σέως
άπάτηλά� , η�  ο� τι έ�χουν υποβληθέι� πλάστά�  άποδέικτικά�  στοιχέι�ά.

106 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
107 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών108

Το  πιστοποιημέ�νο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  γιά  την  άποσφρά� γιση  των   προσφορω� ν  άρμο� διο  ο� ργάνο  της
Ανάθέ�τουσάς  Αρχη� ς,  η� τοι  η  έπιτροπη�  διένέ�ργέιάς/έπιτροπη�  άξιολο�γησης109,  εφεξής  Επιτροπή
Διαγωνισμού,  προβάι�νέι στην έ�νάρξη της διάδικάσι�άς ηλέκτρονικη� ς άποσφρά� γισης των φάκέ�λων
των προσφορω� ν, κάτά�  το ά� ρθρο 100 του ν. 4412/2016, άκολουθω� ντάς τά έξη� ς στά� διά:

 Ηλέκτρονικη�  Αποσφρά� γιση του (υπο� )φάκέ�λου «Δικάιολογητικά�  Συμμέτοχη� ς-Τέχνικη�  Προσφορά� »
κάι του (υπο� )φάκέ�λου «Οικονομικη�  Προσφορά� », την 17/05/2022 κάι ω� ρά 10:00 π.μ.

Στο στά� διο άυτο�  τά στοιχέι�ά των προσφορω� ν που άποσφράγι�ζοντάι έι�νάι προσβά� σιμά μο� νο στά μέ�λη
της Επιτροπη� ς Διάγωνισμου�  κάι την Ανάθέ�τουσά Αρχη� .

 Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν   την ι�διά ημέρομηνι�ά.  

Σέ κά� θέ στά� διο τά στοιχέι�ά των προσφορω� ν που άποσφράγι�ζοντάι έι�νάι κάτάρχη� ν προσβά� σιμά μο� νο
στά μέ�λη της Επιτροπη� ς Διάγωνισμου�  κάι την Ανάθέ�τουσά Αρχη� 110.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μέτά�  την κάτά�  πέρι�πτωση ηλέκτρονικη�  άποσφρά� γιση των προσφορω� ν η Ανάθέ�τουσά Αρχη�
προβάι�νέι  στην  άξιολο�γηση  άυτω� ν,  μέ�σω  των  άρμο� διων  πιστοποιημέ�νων  στο  ΕΣΗΔΗΣ  οργά� νων
της111, έφάρμοζο� μένων κάτά�  τά λοιπά�  των κέιμέ�νων διάτά� ξέων.

Η άνάθέ�τουσά άρχη� ,  τηρω� ντάς τις άρχέ�ς της ι�σης μέτάχέι�ρισης κάι της διάφά� νέιάς, ζητά�  άπο�  τους
προσφέ�ροντές  οικονομικου� ς  φορέι�ς,  ο� τάν  οι  πληροφορι�ές  η�  η  τέκμηρι�ωση  που  πρέ�πέι  νά
υποβά� λλοντάι  έι�νάι  η�  έμφάνι�ζοντάι  έλλιπέι�ς  η�  λάνθάσμέ�νές,  συμπέριλάμβάνομέ�νων  έκέι�νων  στο
ΕΕΕΣ, η�  ο� τάν λέι�πουν συγκέκριμέ�νά έ�γγράφά, νά υποβά� λλουν, νά συμπληρω� νουν, νά άποσάφηνι�ζουν
η�  νά ολοκληρω� νουν τις σχέτικέ�ς πληροφορι�ές η�  τέκμηρι�ωση, έντο� ς προθέσμι�άς ο�χι μικρο� τέρης των
δέκα  (10)  ημερών κάι  ο�χι  μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών άπο�  την  ημέρομηνι�ά
κοινοποι�ησης σέ άυτου� ς της σχέτικη� ς προ� σκλησης. Η συμπλη� ρωση η�  η άποσάφη� νιση ζητέι�τάι κάι
γι�νέτάι άποδέκτη�  υπο�  την προυk πο� θέση ο� τι δέν  τροποποιέι�τάι η προσφορά�  του οικονομικου�  φορέ�ά
κάι  ο� τι  άφορά�  σέ  στοιχέι�ά  η�  δέδομέ�νά,  των  οποι�ων  έι�νάι  άντικέιμένικά�  έξάκριβω� σιμος  ο
προγένέ�στέρος  χάράκτη� ράς  σέ  σχέ�ση  μέ  το  πέ�ράς  της  κάτάληκτικη� ς  προθέσμι�άς  πάράλάβη� ς
προσφορω� ν.  Τά  άνωτέ�ρω  ισχυ� ουν  κάτ΄  άνάλογι�άν  κάι  γιά  τυχο� ν  έλλέι�πουσές  δηλω� σέις,  υπο�  την
προυk πο� θέση ο� τι βέβάιω� νουν γέγονο� τά άντικέιμένικω� ς έξάκριβω� σιμά112.

Ειδικο� τέρά :

ά) Η Επιτροπη�  Διάγωνισμου�  έξέτά� ζέι άρχικά�  την προσκο� μιση της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς, συ� μφωνά μέ
την  πάρά� γράφο  1  του  ά� ρθρου  72.  Σέ  πέρι�πτωση  πάρά� λέιψης  προσκο� μισης,  έι�τέ  της   έγγυ� ησης
συμμέτοχη� ς ηλέκτρονικη� ς έ�κδοσης, μέ�χρι την κάτάληκτικη�  ημέρομηνι�ά υποβολη� ς προσφορω� ν,  έι�τέ
του πρωτοτυ� που της έ�ντυπης έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς, μέ�χρι την ημέρομηνι�ά κάι ω� ρά άποσφρά� γισης, η

108 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
109 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016
110 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
111 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα 

όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους 
από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή 
κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

112 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021 
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Επιτροπη�  Διάγωνισμου�  συντά� σσέι πράκτικο�  στο οποι�ο έισηγέι�τάι την άπο� ρριψη της προσφορά� ς ως
άπάρά� δέκτης.  
Στη συνέ�χέιά έκδι�δέτάι άπο�  την άνάθέ�τουσά άρχη�  άπο� φάση, μέ την οποι�ά έπικυρω� νέτάι το άνωτέ�ρω
πράκτικο� .  Η άπο� φάση άπο� ρριψης της προσφορά� ς  του πάρο� ντος έδάφι�ου έκδι�δέτάι  πριν  άπο�  την
έ�κδοση  οποιάσδη� ποτέ  ά� λλης  άπο� φάσης  σχέτικά�  μέ  την  άξιολο�γηση  των  προσφορω� ν  της  οικέι�άς
διάδικάσι�άς  άνά� θέσης  συ� μβάσης  κάι  κοινοποιέι�τάι  σέ  ο� λους  τους  προσφέ�ροντές,  μέ�σω  της
λέιτουργικο� τητάς της «Επικοινωνι�άς» του ηλέκτρονικου�  διάγωνισμου�  στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κάτά�  της  έν  λο�γω  άπο� φάσης  χωρέι�  προδικάστικη�  προσφυγη� ,  συ� μφωνά  μέ  τά  οριζο� μένά  στην
πάρά� γράφο 3.4 της πάρου� σάς.
Η  άνάθέ�τουσά άρχη�  έπικοινωνέι�  πάρά� λληλά μέ  τους  φορέι�ς  που  φέ�ροντάι  νά  έ�χουν  έκδω� σέι  τις
έγγυητικέ�ς έπιστολέ�ς, προκέιμέ�νου νά διάπιστω� σέι την έγκυρο� τητά�  τους113.

β) Μέτά�  την έ�κδοση της άνωτέ�ρω άπο� φάσης η Επιτροπη�  Διάγωνισμου�  προβάι�νέι άρχικά�  στον έ�λέγχο
των δικάιολογητικω� ν συμμέτοχη� ς κάι έν συνέχέι�ά στην άξιολο�γηση των τέχνικω� ν προσφορω� ν των
προσφέρο� ντων   των  οποι�ων  τά  δικάιολογητικά�  συμμέτοχη� ς  έ�κρινέ  πλη� ρη.  Η  άξιολο�γηση  γι�νέτάι
συ� μφωνά  μέ  τους  ο� ρους  της  πάρου� σάς  κάι  η  διάδικάσι�ά  άξιολο�γησης  ολοκληρω� νέτάι  μέ  την
κάτάχω� ριση σέ πράκτικο�  των προσφέρο� ντων, των άποτέλέσμά� των του έλέ�γχου κάι της άξιολο�γησης
των δικάιολογητικω� ν συμμέτοχη� ς κάι των τέχνικω� ν προσφορω� ν114.

γ) Στη συνέ�χέιά η Επιτροπη�  Διάγωνισμου�  προβάι�νέι στην άξιολο�γηση των οικονομικω� ν προσφορω� ν
των προσφέρο� ντων, των οποι�ων τά δικάιολογητικά�  συμμέτοχη� ς κάι η τέχνικη�  προσφορά�  κρι�θηκάν
άποδέκτά� ,  συντά� σσέι  πράκτικο�  στο οποι�ο  κάτάχωρι�ζοντάι  οι  οικονομικέ�ς  προσφορέ�ς  κάτά�  σέιρά�
μέιοδοσι�άς  κάι  έισηγέι�τάι  άιτιολογημέ�νά  την  άποδοχη�  η�  άπο� ρριψη�  τους,  την  κάτά� τάξη  των
προσφορω� ν κάι την άνά� δέιξη του προσωρινου�  άνάδο�χου. 

Εά� ν  οι  προσφορέ�ς  φάι�νοντάι  άσυνη� θιστά  χάμηλέ�ς  σέ  σχέ�ση  μέ  το  άντικέι�μένο  της  συ� μβάσης,  η
άνάθέ�τουσά  άρχη�  άπάιτέι�  άπο�  τους  οικονομικου� ς  φορέι�ς, μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητάς  της
«Επικοινωνι�άς» του ηλέκτρονικου�  διάγωνισμου�  στο ΕΣΗΔΗΣ, νά έξηγη� σουν την τιμη�  η�  το κο� στος που
προτέι�νουν στην προσφορά�  τους, έντο� ς άποκλέιστικη� ς προθέσμι�άς, κάτά�  άνω� τάτο ο� ριο έι�κοσι (20)
ημέρω� ν  άπο�  την  κοινοποι�ηση  της  σχέτικη� ς  προ� σκλησης.  Στην  πέρι�πτωση  άυτη�  έφάρμο� ζοντάι  τά
ά� ρθρά 88 κάι 89 ν. 4412/2016. Εά� ν τά πάρέχο� μένά στοιχέι�ά δέν έξηγου� ν κάτά�  τρο� πο ικάνοποιητικο�
το  χάμηλο�  έπι�πέδο  της  τιμη� ς  η�  του  κο� στους  που  προτέι�νέτάι,  η  προσφορά�  άπορρι�πτέτάι  ως  μη
κάνονικη� .  [Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω
ενιαία απόφαση115]

Στην πέρι�πτωση ισο� τιμων προσφορω� ν η άνάθέ�τουσά άρχη�  έπιλέ�γέι τον άνά� δοχο μέ κλη� ρωση μέτάξυ�
των  οικονομικω� ν  φορέ�ων  που  υπέ�βάλάν  ισο� τιμές  προσφορέ�ς.  Η  κλη� ρωση  γι�νέτάι  ένω� πιον  της
Επιτροπη� ς  του  Διάγωνισμου�  κάι  πάρουσι�ά  των  οικονομικω� ν  φορέ�ων  που  υπέ�βάλάν  τις  ισο� τιμές
προσφορέ�ς.116  [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω ενιαία απόφαση]

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω
πρακτικά  εκδίδεται  απόφαση  για  τα   αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων117

(«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

113 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016
114 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.
115 Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η

αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα 
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020

116 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
117 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
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πρακτικών  δεν  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες  και  ενσωματώνεται  στην  απόφαση
κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου118 -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μέτά�  την  άξιολο� γηση  των  προσφορω� ν,  η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  άποστέ�λλέι  σχέτικη�  ηλέκτρονικη�
προ� σκληση  στον  προσφέ�ροντά,  στον  οποι�ο  προ� κέιτάι  νά  γι�νέι  η  κάτάκυ� ρωση  («προσωρινο�
άνά� δοχο»),  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητάς  της  «Επικοινωνι�άς»  του  ηλέκτρονικου�  διάγωνισμου�  στο
ΕΣΗΔΗΣ, κάι τον κάλέι� νά υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών άπο�  την κοινοποι�ηση της
σχέτικη� ς   έ�γγράφης  έιδοποι�ησης  σέ  άυτο� ν,  τά  άποδέικτικά�  έ�γγράφά  νομιμοποι�ησης  κάι  τά
πρωτο� τυπά η�  άντι�γράφά ο� λων των δικάιολογητικω� ν που πέριγρά� φοντάι στην πάρά� γράφο 2.2.9.2.
της πάρου� σάς διάκη� ρυξης, ως άποδέικτικά�  στοιχέι�ά γιά τη μη συνδρομη�  των λο� γων άποκλέισμου�  της
πάράγρά� φου 2.2.3 της διάκη� ρυξης, κάθω� ς κάι γιά την πλη� ρωση των κριτηρι�ων ποιοτικη� ς έπιλογη� ς
των πάράγρά� φων 2.2.4 - 2.2.8  άυτη� ς. 

Ειδικο� τέρά, το συ� νολο των στοιχέι�ων κάι δικάιολογητικω� ν της ως ά� νω πάράγρά� φου άποστέ�λλοντάι
άπο�  άυτο� ν σέ μορφη�  ηλέκτρονικω� ν άρχέι�ων μέ μορφο� τυπο PDF, συ� μφωνά μέ τά έιδικω� ς οριζο� μένά
στην πάρά� γράφο 2.4.2.5 της πάρου� σάς.

Εντο� ς της προθέσμι�άς υποβολη� ς των δικάιολογητικω� ν κάτάκυ� ρωσης κάι το άργο� τέρο έ�ως την τρι�τη
έργά� σιμη  ημέ�ρά  άπο�  την  κάτάληκτικη�  ημέρομηνι�ά  ηλέκτρονικη� ς  υποβολη� ς  των  δικάιολογητικω� ν
κάτάκυ� ρωσης, προσκομι�ζοντάι μέ έυθυ� νη του οικονομικου�  φορέ�ά, στην άνάθέ�τουσά άρχη� , σέ έ�ντυπη
μορφη�  κάι σέ κλέιστο�  φά� κέλο, στον οποι�ο άνάγρά� φέτάι ο άποστολέ�άς, τά στοιχέι�ά του Διάγωνισμου�
κάι ως πάράλη� πτης η Επιτροπη�  Διάγωνισμου� , τά στοιχέι�ά κάι δικάιολογητικά� , τά οποι�ά άπάιτέι�τάι νά
προσκομισθου� ν  σέ  έ�ντυπη  μορφη�  (ως  πρωτο� τυπά  η�  άκριβη�  άντι�γράφά),  συ� μφωνά  μέ  τά
προβλέπο� μένά στις διάτά� ξέις της ως ά� νω πάράγρά� φου 2.4.2.5119. 

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  προσωρινο� ς  άνά� δοχος  δυ� νάτάι  νά  υποβά� λέι  άι�τημά,  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητάς  της
«Επικοινωνι�άς»  του  ηλέκτρονικου�  διάγωνισμου�  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  προς  την  άνάθέ�τουσά  άρχη� ,  γιά
πάρά� τάση της ως ά� νω προθέσμι�άς, συνοδέυο� μένο άπο�  άποδέικτικά�  έ�γγράφά πέρι� άι�τησης χορη� γησης
δικάιολογητικω� ν προσωρινου�  άνάδο� χου. Στην πέρι�πτωση άυτη�  η άνάθέ�τουσά άρχη�  πάράτέι�νέι την
προθέσμι�ά  υποβολη� ς  άυτω� ν,  γιά  ο� σο  χρο� νο  άπάιτηθέι�  γιά  τη  χορη� γηση�  τους  άπο�  τις  άρμο� διές
δημο� σιές άρχέ�ς.  Ο προσωρινο� ς  άνά� δοχος μπορέι�  νά άξιοποιέι�  τη δυνάτο� τητά άυτη�  το� σο έντο� ς  της
άρχικη� ς  προθέσμι�άς  γιά  την  υποβολη�  δικάιολογητικω� ν  ο� σο  κάι  έντο� ς  της  προθέσμι�άς  γιά  την
προσκο� μιση έλλέιπο� ντων η�  τη συμπλη� ρωση η� δη υποβληθέ�ντων δικάιολογητικω� ν, κάτά�  την έ�ννοιά
του  ά� ρθρου  102 του  ν.  4412/2016,  ως άνωτέ�ρω  προβλέ�πέτάι.  Η  πάρου� σά  ρυ� θμιση  έφάρμο� ζέτάι
άνάλο� γως  κάι  ο� τάν  η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  ζητη� σέι  την  προσκο� μιση  των  δικάιολογητικω� ν  κάτά�  τη
διάδικάσι�ά  άξιολο� γησης  των  προσφορω� ν  η�  άιτη� σέων  συμμέτοχη� ς  κάι  πριν  άπο�  το  στά� διο
κάτάκυ� ρωσης, κάτ΄ έφάρμογη�  της διά� τάξης του πρω� του έδάφι�ου της πάρ. 5 του ά� ρθρου 79  του ν.
4412/2016, τηρουμέ�νων των άρχω� ν της ι�σης μέτάχέι�ρισης κάι της διάφά� νέιάς.

Απορρι�πτέτάι η προσφορά�  του προσωρινου�  άνάδο� χου, κάτάπι�πτέι υπέ�ρ της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς η
έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς  του κάι η κάτάκυ� ρωση γι�νέτάι στον προσφέ�ροντά που υπέ�βάλέ την άμέ�σως
έπο� μένη  πλέ�ον  συμφέ�ρουσά  άπο�  οικονομικη�  ά� ποψη  προσφορά� ,  τηρουμέ�νης  της  άνωτέ�ρω
διάδικάσι�άς, έά� ν:

i) κάτά�  τον έ�λέγχο των πάράπά� νω δικάιολογητικω� ν διάπιστωθέι�  ο� τι τά στοιχέι�ά που δηλω� θηκάν μέ
το Ευρωπάιkκο�  Ενιάι�ο Έγγράφο Συ� μβάσης (ΕΕΕΣ)  έι�νάι έκ προθέ�σέως άπάτηλά� , η�  έ�χουν υποβληθέι�
πλάστά�  άποδέικτικά�  στοιχέι�ά , η�  

118 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
119 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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ii)  δέν υποβληθου� ν στο προκάθορισμέ�νο χρονικο�  διά� στημά τά άπάιτου� μένά πρωτο� τυπά η�  άντι�γράφά
των πάράπά� νω δικάιολογητικω� ν, η�  

iii) άπο�  τά δικάιολογητικά�  που προσκομι�σθηκάν νομι�μως κάι έμπροθέ�σμως, δέν άποδέικνυ� έτάι η μη
συνδρομη�  των  λο� γων  άποκλέισμου�  συ� μφωνά  μέ  την  πάρά� γράφο  2.2.3  (λο� γοι  άποκλέισμου� )  η�  η
πλη� ρωση μιάς η�  πέρισσοτέ�ρων άπο�  τις άπάιτη� σέις των κριτηρι�ων ποιοτικη� ς έπιλογη� ς συ� μφωνά μέ τις
πάράγρά� φους 2.2.4 έ�ως 2.2.8 (κριτη� ριά ποιοτικη� ς έπιλογη� ς) της πάρου� σάς. 

Σέ πέρι�πτωση έ�γκάιρης κάι προση� κουσάς ένημέ�ρωσης της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς γιά μέτάβολέ�ς στις
προυk ποθέ�σέις,  τις οποι�ές ο προσωρινο� ς  άνά� δοχος έι�χέ δηλω� σέι μέ το Ευρωπάιkκο�  Ενιάι�ο  Έγγράφο
Συ� μβάσης (ΕΕΕΣ) ο� τι πληροι�,  οι οποι�ές μέτάβολέ�ς έπη� λθάν η�  γιά τις οποι�ές μέτάβολέ�ς έ�λάβέ γνω� ση
μέτά�  την  δη� λωση  κάι  μέ�χρι  την  ημέ�ρά  της  συ� νάψης  της  συ� μβάσης  (οψιγένέι�ς  μέτάβολέ�ς),  δέν
κάτάπι�πτέι υπέ�ρ της Ανάθέ�τουσάς Αρχη� ς η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς του120. 

Αν κάνέ�νάς άπο�  τους προσφέ�ροντές δέν υποβά� λλέι άληθη�  η�  άκριβη�  δη� λωση ή δέν προσκομι�σέι έ�νά η�
πέρισσο� τέρά άπο�  τά άπάιτου� μένά έ�γγράφά κάι δικάιολογητικά�  ή δέν άποδέι�ξέι ο� τι: ά) δέν βρι�σκέτάι
σέ μι�ά άπο�  τις κάτάστά� σέις της πάράγρά� φου 2.2.3 της πάρου� σάς διάκη� ρυξης κάι β) πληροι� τά σχέτικά�
κριτη� ριά ποιοτικη� ς έπιλογη� ς τά οποι�ά έ�χουν κάθοριστέι�  συ� μφωνά μέ τις πάράγρά� φους 2.2.4 -2.2.8
της πάρου� σάς διάκη� ρυξης, η διάδικάσι�ά μάτάιω� νέτάι. 

Η διάδικάσι�ά έλέ�γχου των πάράπά� νω δικάιολογητικω� ν ολοκληρω� νέτάι μέ τη συ� ντάξη πράκτικου�  άπο�
την  Επιτροπη�  του  Διάγωνισμου� ,  στο  οποι�ο  άνάγρά� φέτάι  η  τυχο� ν  συμπλη� ρωση  δικάιολογητικω� ν
συ� μφωνά μέ ο� σά ορι�ζοντάι άνωτέ�ρω (πάρά� γράφος 3.1.2.1.) κάι τη διάβι�βάση�  του στο άποφάινο� μένο
ο� ργάνο της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς γιά τη λη� ψη άπο� φάσης έι�τέ γιά την κάτάκυ� ρωση της συ� μβάσης έι�τέ
γιά τη μάτάι�ωση της διάδικάσι�άς. 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης121 

3.3.1. Τά  άποτέλέ�σμάτά  του  έλέ�γχου  των  πάράπά� νω  δικάιολογητικω� ν  κάι  της  έιση� γησης  της
Επιτροπη� ς  έπικυρω� νοντάι μέ την άπο� φάση κάτάκυ� ρωσης, στην οποι�ά ένσωμάτω� νέτάι η άπο� φάση
έ�γκρισης  των  πράκτικω� ν  των  πέρ.  ά  &  β  της  πάρ.  2  του  ά� ρθρου  100  του  ν.  4412/2016  (πέρι�
άξιολο� γησης των δικάιολογητικω� ν συμμέτοχη� ς, της τέχνικη� ς κάι της οικονομικη� ς προσφορά� ς).   

Η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  κοινοποιέι�,  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητάς  της  «Επικοινωνι�άς»,  σέ  ο� λους  τους
οικονομικου� ς φορέι�ς που έ�λάβάν μέ�ρος στη διάδικάσι�ά άνά� θέσης, έκτο� ς άπο�  ο� σους άποκλέι�στηκάν
οριστικά�  δυνά� μέι  της πάρ. 1 του ά� ρθρου 72 του ν.  4412/2016, την άπο� φάση κάτάκυ� ρωσης, στην
οποι�ά άνάφέ�ροντάι υποχρέωτικά�  οι προθέσμι�ές γιά την άνάστολη�  της συ� νάψης συ� μβάσης, συ� μφωνά
μέ τά ά� ρθρά 360 έ�ως 372 του ν. 4412/2016, μάζι� μέ άντι�γράφο ο� λων των πράκτικω� ν της διάδικάσι�άς
έλέ�γχου κάι άξιολο� γησης των προσφορω� ν, κάι, έπιπλέ�ον, άνάρτά�  τά δικάιολογητικά�  του προσωρινου�
άνάδο� χου  στά  «Συνημμέ�νά  Ηλέκτρονικου�  Διάγωνισμου� ».  Μέτά�  την  έ�κδοση  κάι  κοινοποι�ηση  της
άπο� φάσης  κάτάκυ� ρωσης  οι  προσφέ�ροντές  λάμβά� νουν  γνω� ση  των  λοιπω� ν  συμμέτέχο� ντων  στη
διάδικάσι�ά κάι των στοιχέι�ων που υποβλη� θηκάν άπο�  άυτου� ς, μέ ένέ�ργέιές της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς122.
Κάτά�  της άπο� φάσης κάτάκυ� ρωσης χωρέι�  προδικάστικη�  προσφυγη�  ένω� πιον της ΑΕΠΠ, συ� μφωνά μέ
την πάρά� γράφο 3.4 της πάρου� σάς. Δέν έπιτρέ�πέτάι η ά� σκηση ά� λλης διοικητικη� ς προσφυγη� ς κάτά�  της
άνωτέ�ρω άπο� φάσης.123

3.3.2.  Η  άπο� φάση  κάτάκυ� ρωσης  κάθι�στάτάι  οριστικη� ,  έφο� σον  συντρέ�ξουν  οι  άκο� λουθές
προυk ποθέ�σέις σωρέυτικά� :

ά)  κοινοποιηθέι�  η  άπο� φάση  κάτάκυ� ρωσης  σέ  ο� λους  τους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  που  δέν  έ�χουν
άποκλέιστέι� οριστικά� , 
β)  πάρέ�λθέι  ά� πράκτη η προθέσμι�ά  ά� σκησης προδικάστικη� ς  προσφυγη� ς  η�  σέ πέρι�πτωση ά� σκησης,
πάρέ�λθέι ά� πράκτη η προθέσμι�ά ά� σκησης άι�τησης άνάστολη� ς κάτά�  της άπο� φάσης της ΑΕΠΠ κάι σέ
πέρι�πτωση ά� σκησης άι�τησης άνάστολη� ς κάτά�  της άπο� φάσης της ΑΕΠΠ, έκδοθέι�  άπο� φάση έπι�  της
άι�τησης,  μέ την έπιφυ� λάξη της χορη� γησης προσωρινη� ς διάτάγη� ς,  συ� μφωνά μέ ο� σά ορι�ζοντάι  στο
τέλέυτάι�ο έδά� φιο της πάρ. 4 του ά� ρθρου 372 του ν. 4412/2016,

120 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
121 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016
122  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
123 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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γ)  ολοκληρωθέι�  έπιτυχω� ς  ο  προσυμβάτικο� ς  έ�λέγχος  άπο�  το  Ελέγκτικο�  Συνέ�δριο,  συ� μφωνά μέ  τά
ά� ρθρά 324 έ�ως 327 του ν. 4700/2020, έφο� σον άπάιτέι�τάι,
κάι 
δ)  ο   προσωρινο� ς  άνά� δοχος,  υποβά� λλέι,  στην  πέρι�πτωση  που  άπάιτέι�τάι  κάι  έ�πέιτά  άπο�  σχέτικη�
προ� σκληση, υπέυ� θυνη δη� λωση, που υπογρά� φέτάι συ� μφωνά μέ ο� σά ορι�ζοντάι στο ά� ρθρο 79Α του ν.
4412/2016,  στην οποι�ά  δηλω� νέτάι  ο� τι,  δέν έ�χουν έπέ�λθέι  στο προ� σωπο�  του οψιγένέι�ς  μέτάβολέ�ς
κάτά�  την έ�ννοιά του ά� ρθρου 104 του ν. 4412/2016 κάι μο� νον στην πέρι�πτωση του προσυμβάτικου�
έλέ�γχου η�  της ά� σκησης προδικάστικη� ς προσφυγη� ς κάτά�  της άπο� φάσης κάτάκυ� ρωσης. Η υπέυ� θυνη
δη� λωση έλέ�γχέτάι άπο�  την άνάθέ�τουσά άρχη�  κάι μνημονέυ� έτάι στο συμφωνητικο� . Εφο� σον δηλωθου� ν
οψιγένέι�ς μέτάβολέ�ς, η δη� λωση έλέ�γχέτάι άπο�  την Επιτροπη�  Διάγωνισμου� , η οποι�ά έισηγέι�τάι προς το
άρμο� διο άποφάινο� μένο ο� ργάνο.

Μέτά�  άπο�  την  οριστικοποι�ηση  της  άπο� φάσης  κάτάκυ� ρωσης  η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  προσκάλέι�  τον
άνά� δοχο,  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητάς  της  «Επικοινωνι�άς»  του  ηλέκτρονικου�  διάγωνισμου�  στο
ΕΣΗΔΗΣ, νά προσέ�λθέι γιά υπογράφη�  του συμφωνητικου� , θέ�τοντά� ς του προθεσμία  δεκαπέντε (15)
ημερών άπο�  την κοινοποι�ηση της σχέτικη� ς έιδικη� ς προ� σκλησης. Η συ� μβάση θέωρέι�τάι συνάφθέι�σά
μέ την κοινοποι�ηση της προ� σκλησης του προηγου� μένου έδάφι�ου στον άνά� δοχο. 

Στην πέρι�πτωση που ο άνά� δοχος δέν προσέ�λθέι νά υπογρά� ψέι το ως ά� νω συμφωνητικο�  μέ�σά στην
τέθέι�σά προθέσμι�ά, μέ την έπιφυ� λάξη άντικέιμένικω� ν λο� γων άνωτέ�ράς βι�άς, κηρυ� σσέτάι έ�κπτωτος,
κάτάπι�πτέι υπέ�ρ της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς η έγγυητικη�  έπιστολη�  συμμέτοχη� ς του κάι άκολουθέι�τάι η
ι�διά, ως ά� νω διάδικάσι�ά, γιά τον προσφέ�ροντά που υπέ�βάλέ την  άμέ�σως έπο� μένη πλέ�ον συμφέ�ρουσά
άπο�  οικονομικη�  ά� ποψη  προσφορά� .  Αν  κάνέ�νάς  άπο�  τους  προσφέ�ροντές  δέν  προσέ�λθέι  γιά  την
υπογράφη�  του συμφωνητικου� , η διάδικάσι�ά άνά� θέσης μάτάιω� νέτάι συ� μφωνά μέ την πάρά� γράφο 3.5
της  πάρου� σάς  διάκη� ρυξης.  Στην  πέρι�πτωση  άυτη� ,   η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  μπορέι�  νά  άνάζητη� σέι
άποζημι�ωση, πέ�ρά άπο�  την κάτάπι�πτουσά έγγυητικη�  έπιστολη� , ιδι�ως δυνά� μέι των ά� ρθρων 197 κάι
198 ΑΚ.

Εά� ν η άνάθέ�τουσά άρχη�  δέν άπέυθυ� νέι την έιδικη�  προ� σκληση γιά την υπογράφη�  του συμφωνητικου�
έντο� ς  χρονικου�  διάστη� μάτος  έξη� ντά  (60)  ημέρω� ν  άπο�  την  οριστικοποι�ηση  της  άπο� φάσης
κάτάκυ� ρωσης,  μέ  την  έπιφυ� λάξη  της  υ� πάρξης  έπιτάκτικου�  λο� γου  δημο� σιου  συμφέ�ροντος  η�
άντικέιμένικω� ν  λο� γων  άνωτέ�ράς  βι�άς,  ο  άνά� δοχος  δικάιου� τάι  νά  άπέ�χέι  άπο�  την  υπογράφη�  του
συμφωνητικου� , χωρι�ς νά έκπέ�σέι η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς του, κάθω� ς κάι νά άνάζητη� σέι άποζημι�ωση
ιδι�ως δυνά� μέι των ά� ρθρων 197 κάι 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κά� θέ ένδιάφέρο� μένος,  ο οποι�ος  έ�χέι η�  έι�χέ  συμφέ�ρον νά του άνάτέθέι�  η συγκέκριμέ�νη δημο� σιά
συ� μβάση  κάι  έ�χέι  υποστέι�  η�  ένδέ�χέτάι  νά  υποστέι�  ζημι�ά  άπο�  έκτέλέστη�  πρά� ξη  η�  πάρά� λέιψη  της
άνάθέ�τουσάς  άρχη� ς  κάτά�  πάρά� βάση  της  έυρωπάιkκη� ς  ένωσιάκη� ς  η�  έσωτέρικη� ς  νομοθέσι�άς  στον
τομέ�ά  των  δημοσι�ων  συμβά� σέων,  έ�χέι  δικάι�ωμά  νά  προσφυ� γέι  στην  άνέξά� ρτητη  Αρχη�  Εξέ�τάσης
Προδικάστικω� ν  Προσφυγω� ν  (ΑΕΠΠ),  συ� μφωνά μέ  τά έιδικο� τέρά οριζο� μένά στά ά� ρθρά 345 έπ.  ν.
4412/2016  κάι  1  έπ.  π.δ.  39/2017,  στρέφο� μένος  μέ  προδικάστικη�  προσφυγη� ,  κάτά�  πρά� ξης  η�
πάρά� λέιψης της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς, προσδιορι�ζοντάς έιδικω� ς τις νομικέ�ς κάι πράγμάτικέ�ς άιτιά� σέις
που δικάιολογου� ν το άι�τημά�  του124 .

Σέ πέρι�πτωση προσφυγη� ς  κάτά�  πρά� ξης της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς,  η προθέσμι�ά γιά την ά� σκηση της
προδικάστικη� ς προσφυγη� ς έι�νάι:

(ά)  δέ�κά  (10)  ημέ�ρές  άπο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβάλλο� μένης  πρά� ξης  στον  ένδιάφέρο� μένο
οικονομικο�  φορέ�ά άν η πρά� ξη κοινοποιη� θηκέ μέ ηλέκτρονικά�  μέ�σά η�  τηλέομοιοτυπι�ά η�  

(β)  δέκάπέ�ντέ  (15)  ημέ�ρές  άπο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβάλλο� μένης  πρά� ξης  σέ  άυτο� ν  άν
χρησιμοποιη� θηκάν ά� λλά μέ�σά έπικοινωνι�άς, ά� λλως  

(γ) δέ�κά (10) ημέ�ρές άπο�  την πλη� ρη, πράγμάτικη�  η�  τέκμάιρο� μένη, γνω� ση της πρά� ξης που βλά� πτέι τά
συμφέ�ροντά  του  ένδιάφέρο� μένου  οικονομικου�  φορέ�ά.  Ειδικά�  γιά  την  ά� σκηση  προσφυγη� ς  κάτά�

124 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
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προκη� ρυξης, η πλη� ρης γνω� ση άυτη� ς τέκμάι�ρέτάι μέτά�  την πά� ροδο δέκάπέ�ντέ (15) ημέρω� ν άπο�  τη
δημοσι�έυση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σέ πέρι�πτωση πάρά� λέιψης που άποδι�δέτάι στην άνάθέ�τουσά άρχη� , η προθέσμι�ά γιά την ά� σκηση της
προδικάστικη� ς  προσφυγη� ς  έι�νάι  δέκάπέ�ντέ  (15)  ημέ�ρές  άπο�  την  έπομέ�νη  της  συντέ�λέσης  της
προσβάλλο� μένης πάρά� λέιψης125 .

Οι προθέσμι�ές ως προς την υποβολη�  των προδικάστικω� ν προσφυγω� ν κάι των πάρέμβά� σέων άρχι�ζουν
την έπομέ�νη της ημέ�ράς της προάνάφέρθέι�σάς κάτά�  πέρι�πτωση κοινοποι�ησης η�  γνω� σης κάι λη� γουν
ο� τάν πέρά� σέι ολο� κληρη η τέλέυτάι�ά ημέ�ρά κάι ω� ρά 23:59:59 κάι, άν άυτη�  έι�νάι έξάιρέτέ�ά η�  Σά� ββάτο,
ο� τάν πέρά� σέι ολο� κληρη η έπομέ�νη έργά� σιμη ημέ�ρά κάι ω� ρά 23:59:59126.

Η προδικάστικη�  προσφυγη�  συντά� σσέτάι υποχρέωτικά�  μέ τη χρη� ση του τυποποιημέ�νου έντυ� που του
Πάράρτη� μάτος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  κάι  κάτάτι�θέτάι  ηλέκτρονικά�  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητάς
«Επικοινωνι�ά» στην ηλέκτρονικη�  πέριοχη�  του συγκέκριμέ�νου διάγωνισμου� , έπιλέ�γοντάς την έ�νδέιξη
«Προδικάστικη�  Προσφυγη� » συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμη� θέιές κάι Υπηρέσι�ές.

Γιά  το  πάράδέκτο�  της  ά� σκησης  της  προδικάστικη� ς  προσφυγη� ς  κάτάτι�θέτάι  πάρά� βολο  άπο�  τον
προσφέυ� γοντά  υπέ�ρ  του  Ελληνικου�  Δημοσι�ου,  συ� μφωνά  μέ  ο� σά  ορι�ζοντάι  στο  ά� ρθρο  363  Ν.
4412/2016 . Η έπιστροφη�  του πάράβο� λου στον προσφέυ� γοντά γι�νέτάι: ά) σέ πέρι�πτωση ολικη� ς η�
μέρικη� ς  άποδοχη� ς  της προσφυγη� ς  του,  β) ο� τάν η άνάθέ�τουσά άρχη�  άνάκάλέι�  την προσβάλλο� μένη
πρά� ξη η�  προβάι�νέι στην οφέιλο� μένη ένέ�ργέιά πριν άπο�  την έ�κδοση της άπο� φάσης της ΑΕΠΠ έπι�  της
προσφυγη� ς, γ) σέ πέρι�πτωση πάράι�τησης του προσφέυ� γοντά άπο�  την προσφυγη�  του έ�ως κάι δέ�κά
(10) ημέ�ρές άπο�  την κάτά� θέση της προσφυγη� ς. 

Η προθέσμι�ά γιά την ά� σκηση της προδικάστικη� ς προσφυγη� ς κάι η ά� σκηση�  της κωλυ� ουν τη συ� νάψη
της συ� μβάσης έπι� ποινη�  άκυρο� τητάς, η οποι�ά διάπιστω� νέτάι μέ άπο� φάση της ΑΕΠΠ μέτά�  άπο�  ά� σκηση
προδικάστικη� ς προσφυγη� ς, συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 368 του ν. 4412/2016 κάι 20 π.δ. 39/2017. Όμως,
μο� νη η ά� σκηση της προδικάστικη� ς προσφυγη� ς δέν κωλυ� έι την προ� οδο της διάγωνιστικη� ς διάδικάσι�άς,
υπο�  την έπιφυ� λάξη χορη� γησης άπο�  το Κλιμά� κιο προσωρινη� ς προστάσι�άς συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 366
πάρ. 1-2 ν. 4412/2016 κάι 15 πάρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγου� μένη πάρά� γράφος δέν έφάρμο� ζέτάι στην πέρι�πτωση που, κάτά�  τη διάδικάσι�ά συ� νάψης της
πάρου� σάς συ� μβάσης, υποβληθέι� μο� νο μι�ά (1) προσφορά� .

Μέτά�  την,  κάτά�  τά ως ά� νω,  ηλέκτρονικη�  κάτά� θέση της προδικάστικη� ς  προσφυγη� ς  η  άνάθέ�τουσά
άρχη� ,  μέ�σω της λέιτουργι�άς «Επικοινωνι�ά»  : 

ά) Κοινοποιέι� την προσφυγη�  το άργο� τέρο έ�ως την έπομέ�νη έργά� σιμη ημέ�ρά άπο�  την κάτά� θέση�  της σέ
κά� θέ ένδιάφέρο� μένο τρι�το, ο οποι�ος μπορέι� νά θι�γέτάι άπο�  την άποδοχη�  της προσφυγη� ς, προκέιμέ�νου
νά άσκη� σέι το, προβλέπο� μένο άπο�  τά ά� ρθρά 362 πάρ. 3 κάι 7 π.δ. 39/2017, δικάι�ωμά πάρέ�μβάση� ς του
στη διάδικάσι�ά έξέ�τάσης της προσφυγη� ς, γιά τη διάτη� ρηση της ισχυ� ος της προσβάλλο� μένης πρά� ξης,
προσκομι�ζοντάς ο� λά τά κρι�σιμά έ�γγράφά που έ�χέι στη διά� θέση�  του.

β) Διάβιβά� ζέι στην ΑΕΠΠ, το άργο� τέρο έντο� ς δέκάπέ�ντέ (15) ημέρω� ν άπο�  την ημέ�ρά κάτά� θέσης, τον
πλη� ρη φά� κέλο της υπο� θέσης, τά άποδέικτικά�  κοινοποι�ησης στους ένδιάφέρο� μένους τρι�τους άλλά�  κάι
την Έκθέση Απο� ψέω� ν της έπι�  της προσφυγη� ς. Στην Έκθέση Απο� ψέων η άνάθέ�τουσά άρχη�  μπορέι�  νά
πάράθέ�σέι  άρχικη�  η�  συμπληρωμάτικη�  άιτιολογι�ά  γιά την υποστη� ριξη της προσβάλλο� μένης μέ την
προδικάστικη�  προσφυγη�  πρά� ξης.

γ) Κοινοποιέι�  σέ ο� λά τά μέ�ρη την Έκθέση Απο� ψέων, τις Πάρέμβά� σέις κάι τά σχέτικά�  έ�γγράφά που
τυχο� ν τη συνοδέυ� ουν, μέ�σω του ηλέκτρονικου�  το� που του διάγωνισμου�  το άργο� τέρο έ�ως την έπομέ�νη
έργά� σιμη ημέ�ρά άπο�  την κάτά� θέση�  τους.

δ)Συμπληρωμάτικά�  υπομνη� μάτά κάτάτι�θέντάι άπο�  οποιοδη� ποτέ άπο�  τά μέ�ρη μέ�σω της πλάτφο� ρμάς
του  ΕΣΗΔΗΣ  το  άργο� τέρο  έντο� ς  πέ�ντέ  (5)  ημέρω� ν  άπο�  την  κοινοποι�ηση  των  άπο� ψέων  της
άνάθέ�τουσάς άρχη� ς .

125 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
126 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Η  ά� σκηση  της  προδικάστικη� ς  προσφυγη� ς  άποτέλέι�  προυk πο� θέση  γιά  την  ά� σκηση  των  έ�νδικων
βοηθημά� των της άι�τησης άνάστολη� ς κάι της άι�τησης άκυ� ρωσης του ά� ρθρου 372 ν. 4412/2016 κάτά�
των έκτέλέστω� ν πρά� ξέων η�  πάράλέι�ψέων της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς .

Β. Όποιος έ�χέι έ�ννομο συμφέ�ρον μπορέι� νά ζητη� σέι, μέ το ι�διο δικο� γράφο έφάρμοζο� μένων άνάλογικά�
των διάτά� ξέων του π.δ. 18/1989, την άνάστολη�  έκτέ�λέσης της άπο� φάσης της ΑΕΠΠ κάι την άκυ� ρωση�
της ένω� πιον του άρμοδι�ου Διοικητικου�  Δικάστηρι�ου, το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της ΑΑ,   το
οποι�ο  άποφάι�νέτάι  άμέτάκλη� τως127. Το  άυτο�  ισχυ� έι  κάι  σέ  πέρι�πτωση  σιωπηρη� ς  άπο� ρριψης  της
προδικάστικη� ς προσφυγη� ς άπο�  την Α.Ε.Π.Π. Δικάι�ωμά ά� σκησης του ως ά� νω έ�νδικου βοηθη� μάτος έ�χέι
κάι η άνάθέ�τουσά άρχη� , άν η Α.Ε.Π.Π. κά� νέι δέκτη�  την προδικάστικη�  προσφυγη� , άλλά�  κάι άυτο� ς του
οποι�ου έ�χέι γι�νέι έν μέ�ρέι δέκτη�  η προδικάστικη�  προσφυγη� .

Μέ  την  άπο� φάση  της  ΑΕΠΠ  λογι�ζοντάι  ως  συμπροσβάλλο� μένές  κάι  ο� λές  οι  συνάφέι�ς  προς  την
άνωτέ�ρω  άπο� φάση  πρά� ξέις  η�  πάράλέι�ψέις  της  άνάθέ�τουσάς  άρχη� ς,  έφο� σον  έ�χουν  έκδοθέι�  η�
συντέλέστέι� άντιστοι�χως έ�ως τη συζη� τηση της ως ά� νω άι�τησης στο Δικάστη� ριο.

Η  άι�τηση  άνάστολη� ς  κάι  άκυ� ρωσης  πέριλάμβά� νέι  μο� νο  άιτιά� σέις  που  έι�χάν  προτάθέι�  μέ  την
προδικάστικη�  προσφυγη�  η�  άφορου� ν  στη  διάδικάσι�ά  ένω� πιον  της  Α.Ε.Π.Π.  η�  το  πέριέχο� μένο  των
άποφά� σέω� ν της. Η άνάθέ�τουσά άρχη� , έφο� σον άσκη� σέι την άι�τηση της πάρ. 1 του ά� ρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορέι�  νά προβά� λέι κάι οψιγένέι�ς ισχυρισμου� ς άνάφορικά�  μέ τους έπιτάκτικου� ς λο� γους
δημοσι�ου συμφέ�ροντος, οι οποι�οι κάθιστου� ν άνάγκάι�ά την ά� μέση άνά� θέση της συ� μβάσης.128

Η ως ά� νω άι�τηση κάτάτι�θέτάι στο ως άρμο� διο δικάστη� ριο μέ�σά σέ προθέσμι�ά δέ�κά (10) ημέρω� ν άπο�
κοινοποι�ηση η�  την πλη� ρη γνω� ση της άπο� φάσης η�  άπο�  την πάρέ�λέυση της προθέσμι�άς γιά την έ�κδοση
της άπο� φάσης έπι�  της προδικάστικη� ς  προσφυγη� ς,  ένω�  η δικά� σιμος γιά την έκδι�κάση της άι�τησης
άκυ� ρωσης δέν πρέ�πέι νά άπέ�χέι πέ�ράν των έξη� ντά (60) ημέρω� ν άπο�  την κάτά� θέση του δικογρά� φου.129

Αντι�γράφο της άι�τησης μέ κλη� ση κοινοποιέι�τάι μέ τη φροντι�δά του άιτου� ντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
άνάθέ�τουσά άρχη� ,  άν δέν έ�χέι  άσκη� σέι άυτη�  την άι�τηση, κάι προς κά� θέ τρι�το ένδιάφέρο� μένο,  την
κλη� τέυση του οποι�ου διάτά� σσέι μέ πρά� ξη του ο Προ� έδρος η�  ο προέδρέυ� ων του άρμο� διου Δικάστηρι�ου
η�  Τμη� μάτος έ�ως την έπο� μένη ημέ�ρά άπο�  την κάτά� θέση της άι�τησης. Ο άιτω� ν υποχρέου� τάι έπι�  ποινη�
άπάράδέ�κτου του ένδι�κου βοηθη� μάτος νά προβέι� στις πάράπά� νω κοινοποιη� σέις έντο� ς άποκλέιστικη� ς
προθέσμι�άς δυ� ο (2) ημέρω� ν άπο�  την έ�κδοση κάι την πάράλάβη�  της ως ά� νω πρά� ξης του Δικάστηρι�ου.
Εντο� ς  άποκλέιστικη� ς  προθέσμι�άς  δέ�κά  (10)  ημέρω� ν  άπο�  την  ως  ά� νω  κοινοποι�ηση  της  άι�τησης
κάτάτι�θέτάι  η  πάρέ�μβάση  κάι  διάβιβά� ζοντάι  ο  φά� κέλος  κάι  οι  άπο� ψέις  των  πάθητικω� ς
νομιμοποιου� μένων.  Εντο� ς  της ι�διάς προθέσμι�άς κάτάτι�θέντάι στο Δικάστη� ριο κάι τά στοιχέι�ά  που
υποστηρι�ζουν τους ισχυρισμου� ς των διάδι�κων.

Επιπρο� σθέτά, η πάρέ�μβάση κοινοποιέι�τάι μέ έπιμέ�λέιά του πάρέμβάι�νοντος στά λοιπά�  μέ�ρη της δι�κης
έντο� ς δυ� ο (2) ημέρω� ν άπο�  την κάτά� θέση�  της, άλλιω� ς λογι�ζέτάι ως άπάρά� δέκτη. Το διάτάκτικο�  της
δικάστικη� ς άπο� φάσης έκδι�δέτάι έντο� ς δέκάπέ�ντέ (15) ημέρω� ν άπο�  τη συζη� τηση της άι�τησης η�  άπο�
την προθέσμι�ά γιά την υποβολη�  υπομνημά� των.

Η προθέσμι�ά γιά την ά� σκηση κάι η ά� σκηση της άι�τησης ένω� πιον του άρμοδι�ου δικάστηρι�ου κωλυ� ουν
τη  συ� νάψη  της  συ� μβάσης  μέ�χρι  την  έ�κδοση  της  οριστικη� ς  δικάστικη� ς  άπο� φάσης,  έκτο� ς  έά� ν  μέ
προσωρινη�  διάτάγη�  ο  άρμο� διος  δικάστη� ς  άποφάνθέι�  διάφορέτικά� .  Επι�σης,  η  προθέσμι�ά  γιά  την
ά� σκηση  κάι  η  ά� σκηση�  της  άι�τησης  κωλυ� ουν  την  προ� οδο  της  διάδικάσι�άς  άνά� θέσης  γιά  χρονικο�
διά� στημά δέκάπέ�ντέ (15) ημέρω� ν άπο�  την ά� σκηση της άι�τησης, έκτο� ς έά� ν μέ την προσωρινη�  διάτάγη�

127  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι
το Διοικητικό  Εφετείο της  έδρας  της  αναθέτουσας αρχής.  Κατ`  εξαίρεση,  διαφορές  οποίες  προκύπτουν  από την  ανάθεση
δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία
μεγαλύτερη  των  δεκαπέντε  εκατομμυρίων  (15.000.000)  ευρώ,  εκδικάζονται  από  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας».  Κατά
συνέπεια,  με  βάση την  εκτιμώμενη  αξία  εκάστης  σύμβασης,  η  α.α.  συμπληρώνει  στο  παρόν  άρθρο της  Διακήρυξης,   το
αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως. 

128  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
129  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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ο  άρμο� διος  δικάστη� ς  άποφάνθέι�  διάφορέτικά� .130 Γιά  την  ά� σκηση  της  άιτη� σέως  κάτάτι�θέτάι
πάρά� βολο, συ� μφωνά μέ τά έιδικο� τέρά οριζο� μένά στο ά� ρθρο 372 πάρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ένδιάφέρο� μένος δέν άιτη� θηκέ η�  άιτη� θηκέ άνέπιτυχω� ς την άνάστολη�  κάι η συ� μβάση υπογρά� φηκέ
κάι η έκτέ�λέση�  της ολοκληρω� θηκέ πριν άπο�  τη συζη� τηση της άι�τησης, έφάρμο� ζέτάι άνάλο� γως η πάρ.
2 του ά� ρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν  το  δικάστη� ριο  άκυρω� σέι  πρά� ξη  η�  πάρά� λέιψη  της  άνάθέ�τουσάς  άρχη� ς  μέτά�  τη  συ� νάψη  της
συ� μβάσης, το κυ� ρος της τέλέυτάι�άς δέν θι�γέτάι, έκτο� ς άν πριν άπο�  τη συ� νάψη άυτη� ς έι�χέ άνάστάλέι� η
διάδικάσι�ά  συ� νάψης  της  συ� μβάσης.  Στην  πέρι�πτωση  που  η  συ� μβάση  δέν  έι�νάι  ά� κυρη,  ο
ένδιάφέρο� μένος δικάιου� τάι νά άξιω� σέι άποζημι�ωση, συ� μφωνά μέ τά άνάφέρο� μένά στο ά� ρθρο 373 του
ν. 4412/2016.

Μέ την έπιφυ� λάξη των διάτά� ξέων του ν. 4412/2016, γιά την έκδι�κάση των διάφορω� ν του πάρο� ντος
ά� ρθρου έφάρμο� ζοντάι οι διάτά� ξέις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  μάτάιω� νέι  η�  δυ� νάτάι  νά  μάτάιω� σέι  έν  ο� λω  η�  έν  μέ�ρέι,  άιτιολογημέ�νά,  τη
διάδικάσι�ά άνά� θέσης, γιά τους λο� γους κάι υπο�  τους ο� ρους του ά� ρθρου 106 του ν. 4412/2016, μέτά�
άπο�  γνω� μη  της  άρμο� διάς  Επιτροπη� ς  του  Διάγωνισμου� .  Επι�σης,  άν  διάπιστωθου� ν  σφά� λμάτά  η�
πάράλέι�ψέις σέ οποιοδη� ποτέ στά� διο της διάδικάσι�άς άνά� θέσης, μπορέι�, μέτά�  άπο�  γνω� μη της ως ά� νω
Επιτροπη� ς, νά άκυρω� σέι μέρικω� ς τη διάδικάσι�ά η�  νά άνάμορφω� σέι άνά� λογά το άποτέ�λέσμά�  της η�  νά
άποφάσι�σέι την έπάνά� ληψη�  της άπο�  το σημέι�ο που έμφιλοχω� ρησέ το σφά� λμά η�  η πάρά� λέιψη. 

Ειδικο� τέρά, η άνάθέ�τουσά άρχη�  μάτάιω� νέι τη διάδικάσι�ά συ� νάψης ο� τάν άυτη�  άποβέι� ά� γονη έι�τέ λο� γω
μη υποβολη� ς προσφορά� ς έι�τέ λο� γω άπο� ρριψης ο� λων των προσφορω� ν, κάθω� ς κάι στην πέρι�πτωση
του δέυτέ�ρου έδάφι�ου της πάρ. 7 του ά� ρθρου 105, πέρι� κάτάκυ� ρωσης κάι συ� νάψης συ� μβάσης.

Επι�σης  μπορέι�  νά  μάτάιω� σέι  τη  διάδικάσι�ά:   ά)  λο� γω  πάρά� τυπης  διέξάγωγη� ς  της  διάδικάσι�άς
άνά� θέσης, έκτο� ς έά� ν μπορέι�  νά θέράπέυ� σέι το σφά� λμά η�  την πάρά� λέιψη συ� μφωνά μέ την πάρ. 3 του
ά� ρθρου  106  ,  β)  άν  οι  οικονομικέ�ς  κάι  τέχνικέ�ς  πάρά� μέτροι  που  σχέτι�ζοντάι  μέ  τη  διάδικάσι�ά
άνά� θέσης ά� λλάξάν ουσιωδω� ς κάι η έκτέ�λέση του συμβάτικου�  άντικέιμέ�νου δέν ένδιάφέ�ρέι πλέ�ον την
άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  τον φορέ�ά γιά τον οποι�ο προορι�ζέτάι το υπο�  άνά� θέση άντικέι�μένο, γ) άν λο� γω
άνωτέ�ράς βι�άς, δέν έι�νάι δυνάτη�  η κάνονικη�  έκτέ�λέση της συ� μβάσης, δ) άν η έπιλέγέι�σά προσφορά�
κριθέι�  ως μη συμφέ�ρουσά άπο�  οικονομικη�  ά� ποψη, έ) στην πέρι�πτωση των πάρ. 3 κάι 4 του ά� ρθρου
97,  πέρι�  χρο� νου ισχυ� ος  προσφορω� ν,  στ) γιά ά� λλους έπιτάκτικου� ς  λο� γους δημοσι�ου  συμφέ�ροντος,
ο� πως ιδι�ως, δημο� σιάς υγέι�άς η�  προστάσι�άς του πέριβά� λλοντος.

130  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

Σελίδα 45





4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγυ� ηση κάλη� ς έκτέ�λέσης: 

Γιά την υπογράφη�  της συ� μβάσης άπάιτέι�τάι η πάροχη�  έγγυ� ησης κάλη� ς έκτέ�λέσης, συ� μφωνά μέ το
ά� ρθρο  72  πάρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  υ� ψος  της  οποι�άς  άνέ�ρχέτάι  σέ  ποσοστο�  4% έπι�  της
έκτιμω� μένης άξι�άς της συ� μβάσης η�  του τμη� μάτος της συ� μβάσης, χωρι�ς νά συμπέριλάμβά� νοντάι τά
δικάιω� μάτά προάι�ρέσης  κάι κάτάτι�θέτάι μέ�χρι κάι την υπογράφη�  του συμφωνητικου� . 

Ανάλυτικά�  τά άπάιτου� μένά ποσά�  της έγγυ� ησης κάλη� ς  έκτέ�λέσης άνά�  τμη� μά συμμέτοχη� ς  έ�χουν ως
κά� τωθι:

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΟΜΑΔΑΣ /
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 (4% ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑΤΜΗΜΑ

Α/Α ΟΜΑΔΑ - ΤΜΗΜΑ

1
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΧΩΡΟΥ 5,820.00 € 232.80 €

2
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ

153,000.00 €
6,120.00 €

3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

28,000.00 €
1,120.00 €

4
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

7,500.00 €
300.00 €

5
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

7,970.00 €
318.80 €

6
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

12,107.00 €
484.28

ΣΥΝΟΛΟ 214,397.00 € 8,575.88 €

Η έγγυ� ηση κάλη� ς έκτέ�λέσης, προκέιμέ�νου νά γι�νέι άποδέκτη� , πρέ�πέι νά πέριλάμβά� νέι κάτ' έλά� χιστον
τά άνάφέρο� μένά στην πάρά� γράφο 2.1.5.  στοιχέι�ά  της πάρου� σάς κάι έπιπλέ�ον  τον άριθμο�  κάι  τον
τι�τλο της σχέτικη� ς συ� μβάσης κάι τά οριζο� μένά στο ά� ρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η έγγυ� ηση κάλη� ς έκτέ�λέσης της συ� μβάσης κάλυ� πτέι συνολικά�  κάι χωρι�ς διάκρι�σέις την έφάρμογη�
ο� λων των ο� ρων της συ� μβάσης κάι κά� θέ άπάι�τηση της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς έ�νάντι του άνάδο� χου.

Σέ πέρι�πτωση τροποποι�ησης της συ� μβάσης κάτά�  την πάρά� γράφο 4.5, η οποι�ά συνέπά� γέτάι άυ� ξηση
της συμβάτικη� ς άξι�άς,  ο άνά� δοχος οφέι�λέι  νά κάτάθέ�σέι μέ�χρι  την υπογράφη�  της τροποποιημέ�νης
συ� μβάσης, συμπληρωμάτικη�  έγγυ� ηση κάλη� ς έκτέ�λέσης, το υ� ψος της οποι�άς άνέ�ρχέτάι σέ ποσοστο�  4%
έπι� του ποσου�  της άυ� ξησης της άξι�άς της συ� μβάσης. 

Η έγγυ� ηση κάλη� ς έκτέ�λέσης κάτάπι�πτέι υπέ�ρ της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς στην πέρι�πτωση πάράβι�άσης,
άπο�  τον άνά� δοχο, των ο� ρων της συ� μβάσης, ο� πως άυτη�  έιδικο� τέρά ορι�ζέι. 

Ο  χρο� νος  ισχυ� ος  της έγγυ� ησης  κάλη� ς  έκτέ�λέσης  πρέ�πέι  νά  έι�νάι  μέγάλυ� τέρος άπο�  τον συμβάτικο�
χρο� νο φο� ρτωσης η�  πάρά� δοσης, γιά διά� στημά ενός (1) μήνα 

Η/Οι έγγυ� ηση/έις κάλη� ς έκτέ�λέσης έπιστρέ�φέτάι/οντάι στο συ� νολο�  του/ς μέτά�  άπο�  την ποσοτικη�  κάι
ποιοτικη�  πάράλάβη�  του συνο� λου του άντικέιμέ�νου της συ� μβάσης.
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Σέ πέρι�πτωση που στο πρωτο� κολλο οριστικη� ς κάι ποσοτικη� ς πάράλάβη� ς άνάφέ�ροντάι πάράτηρη� σέις
η�  υπά� ρχέι έκπρο� θέσμη πάρά� δοση, η έπιστροφη�  των έγγυη� σέων κάλη� ς έκτέ�λέσης γι�νέτάι μέτά�  άπο�  την
άντιμέτω� πιση,  συ� μφωνά μέ  ο� σά  προβλέ�ποντάι,  των πάράτηρη� σέων  κάι  του  έκπρο� θέσμου. Αν  τά
άγάθά�  έι�νάι  διάιρέτά�  κάι  η  πάρά� δοση γι�νέτάι,  συ� μφωνά μέ  τη συ� μβάση,  τμημάτικά� ,  οι  έγγυη� σέις
κάλη� ς έκτέ�λέσης κάι προκάτάβολη� ς άποδέσμέυ� οντάι στάδιάκά� ,  κάτά�  το ποσο� ν  που άνάλογέι�  στην
άξι�ά  του  μέ�ρους  της  ποσο� τητάς  των  άγάθω� ν  που  πάράλη� φθηκέ  οριστικά� .  Γιά  τη  στάδιάκη�
άποδέ�σμέυση�  τους άπάιτέι�τάι προηγου� μένη γνωμοδο� τηση του άρμο� διου συλλογικου�  οργά� νου. Εά� ν
στο  πρωτο� κολλο  πάράλάβη� ς  άνάφέ�ροντάι  πάράτηρη� σέις  η�  υπά� ρχέι  έκπρο� θέσμη  πάρά� δοση,  η
πάράπά� νω  στάδιάκη�  άποδέ�σμέυση  γι�νέτάι  μέτά�  άπο�  την  άντιμέτω� πιση,  συ� μφωνά  μέ  ο� σά
προβλέ�ποντάι, των πάράτηρη� σέων κάι του έκπρο� θέσμου. 

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας

Συ� μφωνά μέ τά οριζο� μένά στην πάρ. 10 του ά� ρθρου 72 του Ν. 4412/16, ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το Ν.
4782/21  κάι  ισχυ� έι  ση� μέρά,  ορι�ζέτάι  έγγυ� ηση  κάλη� ς  λέιτουργι�άς  γιά  την  άποκάτά� στάση  των
έλάττωμά� των που άνάκυ� πτουν η�  των ζημιω� ν  που προκάλου� ντάι  άπο�  δυσλέιτουργι�ά  των άγάθω� ν
κάτά�  την πέρι�οδο έγγυ� ησης κάλη� ς λέιτουργι�άς. Ανά� λογά μέ το έι�δος, ορι�ζέτάι κάι ο χρο� νος ισχυ� ος της
έγγυ� ησης κάλη� ς λέιτουργι�άς, γιά τά έι�δη που άπάιτέι�τάι, ο� πως άνάφέ�ρέτάι στά έπιμέ�ρους ά� ρθρά του
Πάράρτη� μάτος Ι  - Ανάλυτικη�  Πέριγράφη�  Φυσικου�  κάι Οικονομικου�  Αντικέιμέ�νου της Συ� μβάσης. Η
εγγύηση  καλής  λειτουργίας  κατατίθεται  ταυτόχρονα  με  την  παράδοση  των  υλικών. Η
έπιστροφη�  της άνωτέ�ρω έγγυ� ησης λάμβά� νέι χω� ρά μέτά�  άπο�  την ολοκλη� ρωση της πέριο� δου έγγυ� ησης
κάλη� ς λέιτουργι�άς. Η υποχρέ�ωση η�  μη κάτά� θέσης έγγυητικη� ς έπιστολη� ς κάλη� ς λέιτουργι�άς ορι�ζέτάι
άκολου� θως:

Γιά  τις  Ομάδες-Τμήματα  1:  Αστικός  εξοπλισμός  περιβάλλοντα  χώρου   και  6:  Εξοπλισμός
επίπλωσης, δέν άπάιτέι�τάι η προσκο� μιση έγγυ� ησης, έι�τέ κάλη� ς λέιτουργι�άς, έι�τέ έργοστάσιάκη� ς.

Γιά  τις  Ομάδες  –  Τμήματα  2:  Πτυσσόμενη  κερκίδα  και  3:Αναβάθμιση  φωτεινών  πινάκων
αποτελεσμάτων,  ορι�ζέτάι  έγγυ� ηση κάλη� ς  λέιτουργι�άς,  ο� πως φάι�νέτάι  στον πάράκά� τω πι�νάκά.  Η
έγγυ� ηση κάλη� ς λέιτουργι�άς τι�θέτάι σέ ισχυ�  μέ την υπογράφη�  του σχέτικου�  συμφωνητικου�  άνά� θέσης
κάι έκτέι�νέτάι χρονικά�  έ�ως τη λη� ξη της, ο� πως ορι�ζέτάι στον πάράκά� τω πι�νάκά:

ΟΜΑΔΑ-ΤΜΗΜΑ Προϊόν Χρονικό 
διάστημα 
εγγύησης καλής 
λειτουργίας

Ποσό εγγύησης καλής 
λειτουργίας

2 % της έκτιμω� μένης άξι�άς 
της συγκέκριμέ�νης ομά� δάς 
(προ Φ.Π.Α.)

2: ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΕΡΚΙΔΑ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ Τρι�ά (3) έ�τη 3,060.00 €

3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τρι�ά (3) έ�τη 560.00 €

 

Γιά τά προιkο� ντά που πέριλάμβά� νοντάι στην  Ομάδα-Τμήμα 4: Εξοπλισμός Καθαρισμού κάι στην
Ομάδα-Τμήμα 5: Εξοπλισμός Ηλεκτρικών Συσκευών, δέν άπάιτέι�τάι έγγυ� ηση κάλη� ς λέιτουργι�άς
άπο�  τον άνά� δοχο, έι�νάι ο� μως άπάράι�τητη η προσκο� μιση έργοστάσιάκη� ς η�  ισο� τιμης έγγυ� ησης κάλη� ς
λέιτουργι�άς μέ την υπογράφη�  του άντι�στοιχου συμφωνητικου� . Η έγγυ� ηση  κάλη� ς λέιτουργι�άς, έφο� σον
έι�νάι  έργοστάσιάκη�  η�  ισο� τιμη,  τι�θέτάι  σέ  ισχυ�  μέ  την  πάρά� δοση  των προιkο� ντων.  Η  διά� ρκέιά  της
έργοστάσιάκη� ς η�  ισο� τιμης έγγυ� ησης έι�νάι ο� ση άνάφέ�ρέτάι έιδικά�  στο Πάρά� ρτημά Ι της πάρου� σάς άνά�
προιkο� ν. Σέ πέρι�πτωση άδυνάμι�άς προσκο� μισης έργοστάσιάκη� ς η�  ισο� τιμης έγγυ� ησης γιά τά έι�δη που
πέριέ�χοντάι στις ομά� δές άυτέ�ς, ο� πως άυτη�  πέριγρά� φέτάι στο Πάρά� ρτημά Ι - Ανάλυτικη�  Πέριγράφη�
Φυσικου�  κάι Οικονομικου�  Αντικέιμέ�νου της Συ� μβάσης, το� τέ άπάιτέι�τάι η προσκο� μιση έγγυ� ησης κάλη� ς
λέιτουργι�άς συ� μφωνά μέ την πάράπά� νω πάρά� γράφο κάι σέ ποσοστο�  2% της έκτιμω� μένης άξι�άς άνά�
έι�δος.
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4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κάτά�  την έκτέ�λέση της συ� μβάσης έφάρμο� ζοντάι οι διάτά� ξέις του ν. 4412/2016, οι ο� ροι της πάρου� σάς
διάκη� ρυξης κάι συμπληρωμάτικά�  ο Αστικο� ς Κω� δικάς. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κάτά�  την  έκτέ�λέση  της  συ� μβάσης  ο  άνά� δοχος  τηρέι�  τις  υποχρέω� σέις  στους  τομέι�ς  του
πέριβάλλοντικου� , κοινωνικοάσφάλιστικου�  κάι έργάτικου�  δικάι�ου, που έ�χουν θέσπισθέι�  μέ το δι�κάιο
της  Ένωσης,  το  έθνικο�  δι�κάιο,  συλλογικέ�ς  συμβά� σέις  η�  διέθνέι�ς  διάτά� ξέις  πέριβάλλοντικου� ,
κοινωνικοάσφάλιστικου�  κάι  έργάτικου�  δικάι�ου,  οι  οποι�ές  άπάριθμου� ντάι  στο  Πάρά� ρτημά  X  του
Προσάρτη� μάτος Α΄.
Η τη� ρηση των έν λο� γω υποχρέω� σέων άπο�  τον άνά� δοχο κάι τους υπέργολά� βους του έλέ�γχέτάι κάι
βέβάιω� νέτάι άπο�  τά ο� ργάνά που έπιβλέ�πουν την έκτέ�λέση της συ� μβάσης κάι τις άρμο� διές δημο� σιές
άρχέ�ς κάι υπηρέσι�ές που ένέργου� ν έντο� ς των ορι�ων της έυθυ� νης κάι της άρμοδιο� τητά� ς τους.

4.3.2 Στις συμβά� σέις προμηθέιω� ν προιkο� ντων που έμπι�πτουν στο πέδι�ο έφάρμογη� ς του ν. 2939/2001,
έπιπλέ�ον  του  ο� ρου  της  πάρ.  4.3.1  πέριλάμβά� νέτάι  ο  ο� ρος  ο� τι  ο  άνά� δοχος  υποχρέου� τάι  κάτά�  την
υπογράφη�  της  συ� μβάσης  κάι  κάθ’  ο� λη  τη  διά� ρκέιά  έκτέ�λέσης  νά  τηρέι�  τις  υποχρέω� σέις  των
πάράγρά� φων 2 κάι 11 του ά� ρθρου 4β η�  κάι της πάρ. 1 του ά� ρθρου 12 η�  κάι της πάρ. 1 του ά� ρθρου 16
του  ν.2939/2001.  Η  τη� ρηση  των  υποχρέω� σέων  έλέ�γχέτάι  άπο�  την  άνάθέ�τουσά  άρχη�  μέ�σω  του
άρχέι�ου δημοσιοποι�ησης έγγέγράμμέ�νων πάράγωγω� ν στο Εθνικο�  Μητρω� ο Πάράγωγω� ν (ΕΜΠΑ) που
τηρέι�τάι στην ηλέκτρονικη�  σέλι�δά του Ε.Ο.ΑΝ. έντο� ς της προθέσμι�άς της πάράγρά� φου 4 του ά� ρθρου
105 του ν. 4412/2016  κάι άποτέλέι�  προυk πο� θέση γιά την υπογράφη�  του συμφωνητικου� , στο οποι�ο
γι�νέτάι  υποχρέωτικά�  μνέι�ά  του  άριθμου�  ΕΜΠΑ  του  υπο� χρέου  πάράγωγου� .  Η  μη  τη� ρηση  των
υποχρέω� σέων της πάρου� σάς πάράγρά� φου έ�χέι τις συνέ�πέιές της πάράγρά� φου 7 του ά� ρθρου 105 του
ν. 4412/2016.131.

4.3.3.     

Ο άνά� δοχος δέσμέυ� έτάι ο� τι : 

ά)  σέ  ο� λά  τά  στά� διά  που  προηγη� θηκάν  της  συ� μβάσης  δέν  ένη� ργησέ  άθέ�μιτά,  πάρά� νομά  η�
κάτάχρηστικά�  κάι  ο� τι  θά  έξάκολουθη� σέι  νά  μην  ένέργέι�  κάτ`  άυτο� ν  τον  τρο� πο  κάτά�  το  στά� διο
έκτέ�λέσης της συ� μβάσης, 

β) ο� τι θά δηλω� σέι άμέλλητι�  στην άνάθέ�τουσά άρχη� , άπο�  τη στιγμη�  που λά� βέι γνω� ση, οποιάδη� ποτέ
κάτά� στάση  (άκο� μη  κάι  ένδέχο� μένη)  συ� γκρουσης  συμφέρο� ντων  (προσωπικω� ν,  οικογένέιάκω� ν,
οικονομικω� ν, πολιτικω� ν η�  ά� λλων κοινω� ν συμφέρο� ντων, συμπέριλάμβάνομέ�νων κάι άντικρουο� μένων
έπάγγέλμάτικω� ν συμφέρο� ντων) μέτάξυ�  των νομι�μων η�  έξουσιοδοτημέ�νων έκπροσω� πων του κάθω� ς
κάι υπάλλη� λων η�  συνέργάτω� ν τους οποι�ους άπάσχολέι� στην έκτέ�λέση της συ� μβάσης (π.χ. μέ συ� μβάση
υπέργολάβι�άς) κάι μέλω� ν του προσωπικου�  της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς που έμπλέ�κοντάι κάθ’ οιονδη� ποτέ
τρο� πο στη διάδικάσι�ά έκτέ�λέσης της συ� μβάσης η� /κάι μπορου� ν νά έπηρέά� σουν την έ�κβάση κάι τις
άποφά� σέις της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς πέρι�  την έκτέ�λέση�  της, οποτέδη� ποτέ κάι έά� ν η κάτά� στάση άυτη�
προκυ� ψέι κάτά�  τη διά� ρκέιά έκτέ�λέσης της συ� μβάσης132. 

Οι υποχρέω� σέις κάι οι άπάγορέυ� σέις της ρη� τράς άυτη� ς ισχυ� ουν, άν ο άνά� δοχος έι�νάι έ�νωση, γιά ο� λά
τά  μέ�λη  της  έ�νωσης,  κάθω� ς  κάι  γιά  τους  υπέργολά� βους  που  χρησιμοποιέι�.  Στο  συμφωνητικο�
πέριλάμβά� νέτάι σχέτικη�  δέσμέυτικη�  δη� λωση το� σο του άνάδο� χου ο� σο κάι των υπέργολά� βων του. 

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο  Ανά� δοχος  δέν  άπάλλά� σσέτάι  άπο�  τις  συμβάτικέ�ς  του  υποχρέω� σέις  κάι  έυθυ� νές  λο� γω
άνά� θέσης  της  έκτέ�λέσης  τμη� μάτος/τμημά� των  της  συ� μβάσης  σέ  υπέργολά� βους.  Η  τη� ρηση  των

131 Άρθρο 130 ν.4412/2016
132       Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
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υποχρέω� σέων της πάρ. 2 του ά� ρθρου 18 του ν. 4412/2016 άπο�  υπέργολά� βους δέν άι�ρέι την έυθυ� νη
του κυρι�ου άνάδο� χου. 

4.4.2.  Κάτά�  την  υπογράφη�  της  συ� μβάσης  ο  κυ� ριος  άνά� δοχος  υποχρέου� τάι  νά  άνάφέ�ρέι  στην
άνάθέ�τουσά  άρχη�  το  ο� νομά,  τά  στοιχέι�ά  έπικοινωνι�άς  κάι  τους  νο� μιμους  έκπροσω� πους  των
υπέργολά� βων  του,  οι  οποι�οι  συμμέτέ�χουν  στην  έκτέ�λέση  άυτη� ς,  έφο� σον  έι�νάι  γνωστά�  τη
συγκέκριμέ�νη χρονικη�  στιγμη� .  Επιπλέ�ον, υποχρέου� τάι νά γνωστοποιέι�  στην άνάθέ�τουσά άρχη�  κά� θέ
άλλάγη�  των  πληροφοριω� ν  άυτω� ν,  κάτά�  τη  διά� ρκέιά  της  συ� μβάσης,  κάθω� ς  κάι  τις  άπάιτου� μένές
πληροφορι�ές σχέτικά�  μέ κά� θέ νέ�ο υπέργολά� βο, τον οποι�ο ο κυ� ριος άνά� δοχος χρησιμοποιέι� έν συνέχέι�ά
στην  έν  λο� γω  συ� μβάση,  προσκομι�ζοντάς  τά  σχέτικά�  συμφωνητικά� /δηλω� σέις  συνέργάσι�άς133.  Σέ
πέρι�πτωση διάκοπη� ς της συνέργάσι�άς του Ανάδο� χου μέ υπέργολά� βο/ υπέργολά� βους της συ� μβάσης,
άυτο� ς υποχρέου� τάι σέ ά� μέση γνωστοποι�ηση της διάκοπη� ς άυτη� ς στην Ανάθέ�τουσά Αρχη� , οφέι�λέι δέ
νά διάσφάλι�σέι την ομάλη�  έκτέ�λέση του τμη� μάτος/ των τμημά� των της συ� μβάσης έι�τέ άπο�  τον ι�διο,
έι�τέ  άπο�  νέ�ο  υπέργολά� βο τον οποι�ο  θά γνωστοποιη� σέι  στην άνάθέ�τουσά άρχη�  κάτά�  την ως ά� νω
διάδικάσι�ά. 

4.4.3. Η άνάθέ�τουσά άρχη�  έπάληθέυ� έι τη συνδρομη�  των λο� γων άποκλέισμου�  γιά τους υπέργολά� βους,
ο� πως  άυτοι�  πέριγρά� φοντάι  στην  πάρά� γράφο  2.2.3.κάι  μέ  τά  άποδέικτικά�  μέ�σά  της  πάράγρά� φου
2.2.9.2 της πάρου� σάς, έφο� σον το(ά) τμη� μά(τά) της συ� μβάσης, το(ά) οποι�ο(ά) ο άνά� δοχος προτι�θέτάι
νά άνάθέ�σέι υπο�  μορφη�  υπέργολάβι�άς σέ τρι�τους, υπέρβάι�νουν σωρέυτικά�   το ποσοστο�  του τριά� ντά
τοις έκάτο�  (30%) της συνολικη� ς άξι�άς της συ� μβάσης. Επιπλέ�ον, προκέιμέ�νου νά μην άθέτου� ντάι οι
υποχρέω� σέις της πάρ.  2 του ά� ρθρου 18 του ν.  4412/2016, δυ� νάτάι νά έπάληθέυ� σέι τους ως ά� νω
λο� γους κάι γιά τμη� μά η�  τμη� μάτά της συ� μβάσης που υπολέι�ποντάι του ως ά� νω ποσοστου� . 

Ότάν άπο�  την ως ά� νω έπάλη� θέυση προκυ� πτέι ο� τι συντρέ�χουν λο� γοι άποκλέισμου�  άπάιτέι�  η�  δυ� νάτάι
νά άπάιτη� σέι την άντικάτά� στάση�  του, κάτά�  τά έιδικο� τέρά άνάφέρο� μένά στις πάρ. 5 κάι 6 του ά� ρθρου
131 του ν. 4412/2016. 

4.4.4. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της134

Η  συ� μβάση  μπορέι�  νά  τροποποιέι�τάι  κάτά�  τη  διά� ρκέιά�  της,  χωρι�ς  νά  άπάιτέι�τάι  νέ�ά  διάδικάσι�ά
συ� νάψης συ� μβάσης,  μο� νο  συ� μφωνά μέ  τους  ο� ρους  κάι  τις  προυk ποθέ�σέις  του  ά� ρθρου  132 του  ν.
4412/2016 κάι κάτο� πιν γνωμοδο� τησης της Επιτροπη� ς της πέρ. β  της πάρ. 11 του ά� ρθρου 221 του ν.
4412/135 136

Ο  Δη� μος  Κάρδι�τσάς  διάτηρέι�  το  δικάι�ωμά  νά  μέιω� σέι  τις  ποσο� τητές  των  υπο�  προμη� θέιά  έιδω� ν,
άνά� λογά μέ τις άνά� γκές του κάι τις οικονομικέ�ς του δυνάτο� τητές μέ τις ι�διές τιμέ�ς του διάγωνισμου� ,
στην πέρι�πτωση μέι�ωσης της ποσο� τητάς, έφάρμο� ζοντάς την έ�κπτωση της ομά� δάς στά έι�δη άυτά� . 

Μέτά�  τη λυ� ση της συ� μβάσης λο� γω της έ�κπτωσης του άνάδο� χου, συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 203 του ν.
4412/2016 κάι την πάρά� γράφο 5.2. της πάρου� σάς137, ο� πως κάι σέ πέρι�πτωση κάτάγγέλι�άς γιά ο� λους
λο� γους της πάράγρά� φου 4.6, πλην άυτου�  της πέρ. (ά),  η άνάθέ�τουσά άρχη�  δυ� νάτάι νά προσκάλέ�σέι
τον έπο� μένο,  κάτά�  σέιρά�  κάτά� τάξης  οικονομικο�  φορέ�ά  που συμμέτέ�χέι  στην πάρου� σά διάδικάσι�ά
άνά� θέσης της συγκέκριμέ�νης συ� μβάσης κάι νά του προτέι�νέι νά άνάλά� βέι το άνέκτέ�λέστο άντικέι�μένο
της συ� μβάσης,  μέ  τους  ι�διους  ο� ρους κάι  προυk ποθέ�σέις  κάι  σέ  τι�μημά που δέν θά υπέρβάι�νέι  την
133 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
134  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
135 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την 

περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων 
κεντρικών προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 
((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

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

137       Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016
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προσφορά�  που άυτο� ς έι�χέ υποβά� λέι (ρη� τρά υποκάτά� στάσης)138. Η συ� μβάση συνά� πτέτάι έφο� σον έντο� ς
της τέθέι�σάς προθέσμι�άς πέριέ�λθέι στην άνάθέ�τουσά άρχη�  έ�γγράφη κάι άνέπιφυ� λάκτη άποδοχη�  της.
Η ά� πράκτη πά� ροδος της προθέσμι�άς θέωρέι�τάι ως άπο� ρριψη της προ� τάσης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης139 

4.6.1. Η  άνάθέ�τουσά  άρχη�  μπορέι�,  μέ  τις  προυk ποθέ�σέις  που  ορι�ζουν  οι  κέι�μένές  διάτά� ξέις,  νά
κάτάγγέι�λέι τη συ� μβάση κάτά�  τη διά� ρκέιά της έκτέ�λέση� ς της, έφο� σον:

ά) η συ� μβάση υποστέι�  ουσιω� δη τροποποι�ηση,  κάτά�  την έ�ννοιά της πάρ. 4 του ά� ρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θά άπάιτου� σέ νέ�ά διάδικάσι�ά συ� νάψης συ� μβάσης 

β) ο άνά� δοχος, κάτά�  το χρο� νο της άνά� θέσης της συ� μβάσης, τέλου� σέ σέ μιά άπο�  τις κάτάστά� σέις που
άνάφέ�ροντάι  στην  πάρά� γράφο  2.2.3.1  κάι,  ως  έκ  του� του,  θά  έ�πρέπέ  νά  έ�χέι  άποκλέιστέι�  άπο�  τη
διάδικάσι�ά συ� νάψης της συ� μβάσης,

γ) η συ� μβάση δέν έ�πρέπέ νά άνάτέθέι�  στον άνά� δοχο λο� γω σοβάρη� ς πάράβι�άσης των υποχρέω� σέων
που υπέ�χέι άπο�  τις Συνθη� κές κάι την Οδηγι�ά 2014/24/ΕΕ, η οποι�ά έ�χέι άνάγνωριστέι� μέ άπο� φάση του
Δικάστηρι�ου της Ένωσης στο πλάι�σιο διάδικάσι�άς δυνά� μέι του ά� ρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο άνά� δοχος κάτάδικάστέι� άμέτά� κλητά, κάτά�  τη διά� ρκέιά έκτέ�λέσης της συ� μβάσης, γιά έ�νά άπο�  τά
άδικη� μάτά που άνάφέ�ροντάι στην πάρ. 2.2.3.1 της πάρου� σάς,

έ)  ο άνά� δοχος  πτωχέυ� σέι  η�  υπάχθέι�  σέ διάδικάσι�ά έιδικη� ς  έκκάθά� ρισης η�  τέθέι�  υπο�  άνάγκάστικη�
διάχέι�ριση  άπο�  έκκάθάριστη�  η�  άπο�  το  δικάστη� ριο  η�  υπάχθέι�  σέ  διάδικάσι�ά  πτωχέυτικου�
συμβιβάσμου�  η�  άνάστέι�λέι  τις  έπιχέιρημάτικέ�ς  του  δράστηριο� τητές  η�  υπάχθέι�  σέ  διάδικάσι�ά
έξυγι�άνσης  κάι  δέν  τηρέι�  τους  ο� ρους  άυτη� ς  η�  έά� ν  βρέθέι�  σέ  οποιάδη� ποτέ  άνά� λογη  κάτά� στάση,
προκυ� πτουσά άπο�  πάρο� μοιά διάδικάσι�ά, προβλέπο� μένη σέ έθνικέ�ς διάτά� ξέις νο� μου. 

Η άνάθέ�τουσά άρχη�  μπορέι�  νά μην κάτάγγέι�λέι τη συ� μβάση, υπο�  την προυk πο� θέση ο� τι ο άνά� δοχος ο
οποι�ος θά βρέθέι�  σέ μι�ά έκ των κάτάστά� σέων που άνάφέ�ροντάι στην πέρι�πτωση άυτη�  άποδέικνυ� έι
ο� τι έι�νάι σέ θέ�ση νά έκτέλέ�σέι τη συ� μβάση, λάμβά� νοντάς υπο� ψη τις ισχυ� ουσές διάτά� ξέις κάι τά μέ�τρά
γιά τη συνέ�χιση της έπιχέιρημάτικη� ς του λέιτουργι�άς. 

στ)  ο  άνά� δοχος  πάράβέι�  άποδέδέιγμέ�νά  τις  υποχρέω� σέις  του  που  άπορρέ�ουν  άπο�  την  δέ�σμέυση
άκέράιο� τητάς  της  πάρ.  4.3.3.  της  πάρου� σάς,  ως  άνάλυτικά�  πέριγρά� φοντάι  στο  συνημμέ�νο  στην
πάρου� σά σχέ�διο συ� μβάσης.

138       Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 
 Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 
Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

139 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής140 

5.1.1. Η πληρωμη�  του άνάδο� χου θά πράγμάτοποιηθέι� μέ τον πιο κά� τω τρο� πο : 

α) Το  100% της συμβάτικη� ς  άξι�άς μέτά�  την οριστικη�  πάράλάβη�  των υλικω� ν [ο  έν  λο� γω  τρο� πος
πληρωμη� ς έφάρμο� ζέτάι κάι στην πέρι�πτωση τμημάτικω� ν πάράδο� σέων]

Η πληρωμη�  του συμβάτικου�  τιμη� μάτος θά γι�νέτάι μέ την προσκο� μιση των νομι�μων πάράστάτικω� ν κάι
δικάιολογητικω� ν που προβλέ�ποντάι άπο�  τις διάτά� ξέις του ά� ρθρου 200 πάρ. 4 του ν. 4412/2016141,
κάθω� ς κάι κά� θέ ά� λλου δικάιολογητικου�  που τυχο� ν η� θέλέ ζητηθέι�  άπο�  τις άρμο� διές υπηρέσι�ές που
διένέργου� ν τον έ�λέγχο κάι την πληρωμη� .

5.1.2. Toν Ανά� δοχο βάρυ� νουν οι υπέ�ρ τρι�των κράτη� σέις, ως κάι κά� θέ ά� λλη έπιβά� ρυνση, συ� μφωνά μέ
την κέι�μένη νομοθέσι�ά, μη συμπέριλάμβάνομέ�νου Φ.Π.Α., γιά την πάρά� δοση του υλικου�  στον το� πο κάι
μέ  τον  τρο� πο  που  προβλέ�πέτάι  στά  έ�γγράφά  της  συ� μβάσης.  Ιδι�ως  βάρυ� νέτάι  μέ  τις  άκο� λουθές
κράτη� σέις: 

ά) Κρά� τηση 0,07% η οποι�ά υπολογι�ζέτάι έπι� της άξι�άς κά� θέ πληρωμη� ς προ φο� ρων κάι κράτη� σέων της
άρχικη� ς,  κάθω� ς  κάι  κά� θέ  συμπληρωμάτικη� ς  συ� μβάσης  υπέ�ρ  της  Ενιάι�άς  Ανέξά� ρτητης  Αρχη� ς
Δημοσι�ων Συμβά� σέων έπιβά� λλέτάι (ά� ρθρο 4 Ν.4013/2011 ο� πως ισχυ� έι) 142

β)  Κρά� τηση  υ� ψους  0,02%  υπέ�ρ  της  άνά� πτυξης  κάι  συντη� ρησης  του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποι�ά
υπολογι�ζέτάι έπι� της άξι�άς, έκτο� ς ΦΠΑ, της άρχικη� ς, κάθω� ς κάι κά� θέ συμπληρωμάτικη� ς συ� μβάσης. Το
ποσο�  άυτο�  πάράκράτέι�τάι  σέ  κά� θέ  πληρωμη�  άπο�  την  άνάθέ�τουσά  άρχη�  στο  ο� νομά  κάι  γιά
λογάριάσμο�   του Υπουργέι�ου Ψηφιάκη� ς Διάκυβέ�ρνησης συ� μφωνά μέ την πάρ. 6 του ά� ρθρου 36 του ν.
4412/2016143

γ) Κρά� τηση 0,06% η οποι�ά υπολογι�ζέτάι έπι� της άξι�άς κά� θέ πληρωμη� ς προ φο� ρων κάι κράτη� σέων της
άρχικη� ς  κάθω� ς  κάι  κά� θέ  συμπληρωμάτικη� ς  συ� μβάσης  υπέ�ρ  της  Αρχη� ς  Εξέ�τάσης  Προδικάστικω� ν
Προσφυγω� ν (ά� ρθρο 350 πάρ. 3 του ν. 4412/2016)144 .

Οι υπέ�ρ τρι�των κράτη� σέις υπο� κέιντάι στο έκά� στοτέ ισχυ� ον άνάλογικο�  τέ�λος χάρτοση� μου 

Μέ  κά� θέ  πληρωμη�  θά  γι�νέτάι  η  προβλέπο� μένη  άπο�  την  κέι�μένη  νομοθέσι�ά  πάράκρά� τηση  φο� ρου
έισοδη� μάτος έπι� του κάθάρου�  ποσου� .

Κά� θέ  προβλέπο� μένη  άπο�  την  κέι�μένη  νομοθέσι�ά  κρά� τηση  που  τυχο� ν  ισχυ� έι  η�  θά  ισχυ� σέι,  ο� τάν
υπογράφου� ν οι συμβά� σέις άνάθέ�σέις των προμηθέιω� ν.

Οι υπέ�ρ τρι�των κράτη� σέις υπο� κέιντάι στο έκά� στοτέ ισχυ� ον άνάλογικο�  τέ�λος χάρτοση� μου 3% κάι στην
έπ’ άυτου�  έισφορά�  υπέ�ρ ΟΓΑ 0,6%.

Μέ  κά� θέ  πληρωμη�  θά  γι�νέτάι  η  προβλέπο� μένη  άπο�  την  κέι�μένη  νομοθέσι�ά  πάράκρά� τηση  φο� ρου
έισοδη� μάτος άξι�άς   4% έπι� του κάθάρου�  ποσου�  

140      Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα 
κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να 
επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών 
τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, 
κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων. 

141 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
142 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
143 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

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

5.2.1. Ο άνά� δοχος κηρυ� σσέτάι υποχρέωτικά�  έ�κπτωτος145 άπο�  τη συ� μβάση κάι άπο�  κά� θέ δικάι�ωμά που
άπορρέ�έι άπο�  άυτη� ν, μέ άπο� φάση της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς, υ� στέρά άπο�  γνωμοδο� τηση του άρμο� διου
συλλογικου�  οργά� νου (Επιτροπη�  Πάράκολου� θησης κάι Πάράλάβη� ς):

ά) στην πέρι�πτωση της πάρ. 7 του ά� ρθρου 105 πέρι� κάτάκυ� ρωσης κάι συ� νάψης συ� μβάσης,

β) στην πέρι�πτωση που δέν έκπληρω� σέι τις υποχρέω� σέις του που άπορρέ�ουν άπο�  τη συ� μβάση η� /κάι
δέν συμμορφωθέι� μέ τις σχέτικέ�ς γράπτέ�ς έντολέ�ς της υπηρέσι�άς, που έι�νάι συ� μφωνές μέ τη συ� μβάση
η�  τις κέι�μένές διάτά� ξέις, έντο� ς του συμφωνημέ�νου χρο� νου έκτέ�λέσης της συ� μβάσης,

γ)  έφο� σον  δέν  φορτω� σέι,  δέν  πάράδω� σέι  η�  δέν  άντικάτάστη� σέι  τά  συμβάτικά�  άγάθά�  η�  δέν
έπισκέυά� σέι η�  δέν συντηρη� σέι άυτά�  μέ�σά στον συμβάτικο�  χρο� νο η�  στον χρο� νο πάρά� τάσης που του
δο� θηκέ, συ� μφωνά μέ ο� σά προβλέ�ποντάι στο ά� ρθρο 206 του ν. 4412/2016 

Στην  πέρι�πτωση  συνδρομη� ς  λο� γου  έ�κπτωσης  του  άνάδο� χου  άπο�  συ� μβάση  κάτά�  την  ως  ά� νω
πέρι�πτωση γ, η άνάθέ�τουσά άρχη�  κοινοποιέι�  στον άνά� δοχο έιδικη�  ο� χληση, η οποι�ά μνημονέυ� έι τις
διάτά� ξέις  του  ά� ρθρου  203  του  ν.  4412/2016146 κάι  πέριλάμβά� νέι  συγκέκριμέ�νη  πέριγράφη�  των
ένέργέιω� ν  στις  οποι�ές  οφέι�λέι  νά  προβέι�  ο  άνά� δοχος,  προκέιμέ�νου  νά  συμμορφωθέι�,  μέ�σά  σέ
προθέσμι�ά  30..ημέρω� ν άπο�  την κοινοποι�ηση της άνωτέ�ρω ο� χλησης. Αν η προθέσμι�ά που τέθέι� μέ την
έιδικη�  ο� χληση,  πάρέ�λθέι,  χωρι�ς  ο  άνά� δοχος  νά  συμμορφωθέι�,  κηρυ� σσέτάι  έ�κπτωτος  μέ�σά  σέ
προθέσμι�ά  τριά� ντά  (30)  ημέρω� ν  άπο�  την  ά� πράκτη  πά� ροδο  της  προθέσμι�άς  συμμο� ρφωσης,  μέ
άπο� φάση της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς.

Ο άνά� δοχος δέν κηρυ� σσέτάι έ�κπτωτος γιά λο� γους που άφορου� ν σέ υπάιτιο� τητά του φορέ�ά έκτέ�λέσης
της συ� μβάσης η�  άν συντρέ�χουν λο� γοι άνωτέ�ράς βι�άς.

Στον οικονομικο�  φορέ�ά, που κηρυ� σσέτάι έ�κπτωτος άπο�  τη συ� μβάση, έπιβά� λλοντάι, μέ άπο� φάση του
άποφάινο� μένου οργά� νου, υ� στέρά άπο�  γνωμοδο� τηση του άρμο� διου οργά� νου, το οποι�ο υποχρέωτικά�
κάλέι� τον ένδιάφέρο� μένο προς πάροχη�  έξηγη� σέων, άθροιστικά�  οι πάράκά� τω κυρω� σέις:

ά) ολικη�  κάτά� πτωση της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς η�  κάλη� ς έκτέ�λέσης της συ� μβάσης κάτά�  πέρι�πτωση,

β) στην πέρι�πτωση που δέν έκπληρω� σέι τις υποχρέω� σέις του που άπορρέ�ουν άπο�  τη συ� μβάση η� /κάι
δέν συμμορφωθέι� μέ τις σχέτικέ�ς γράπτέ�ς έντολέ�ς της υπηρέσι�άς, που έι�νάι συ� μφωνές μέ τη συ� μβάση
η�  τις κέι�μένές διάτά� ξέις, έντο� ς του συμφωνημέ�νου χρο� νου έκτέ�λέσης της συ� μβάσης,

γ) Κάτάλογισμο� ς του διάφέ�ροντος, που προκυ� πτέι έις βά� ρος της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς, έφο� σον άυτη�
προμηθέυτέι�  τά άγάθά� , που δέν προσκομι�στηκάν προσηκο� ντως άπο�  τον έ�κπτωτο οικονομικο�  φορέ�ά,
άνάθέ�τοντάς  το  άνέκτέ�λέστο  άντικέι�μένο  της  συ� μβάσης  στον  έπο� μένο  κάτά�  σέιρά�  κάτά� τάξης
οικονομικο�  φορέ�ά που έι�χέ λά� βέι μέ�ρος στη διάδικάσι�ά άνά� θέσης της συ� μβάσης. Αν ο οικονομικο� ς
φορέ�άς του προηγου� μένου έδάφι�ου δέν άποδέχθέι�  την άνά� θέση της συ� μβάσης, η άνάθέ�τουσά άρχη�
μπορέι�  νά  προμηθέυτέι�  τά  άγάθά� ,  που  δέν  προσκομι�στηκάν  προσηκο� ντως  άπο�  τον  έ�κπτωτο
οικονομικο�  φορέ�ά,  άπο�  τρι�το  οικονομικο�  φορέ�ά  έι�τέ  μέ  διένέ�ργέιά  νέ�άς  διάδικάσι�άς  άνά� θέσης
συ� μβάσης  έι�τέ  μέ  προσφυγη�  στη  διάδικάσι�ά  διάπράγμά� τέυσης,  χωρι�ς  προηγου� μένη  δημοσι�έυση,
έφο� σον συντρέ�χουν οι προυk ποθέ�σέις του ά� ρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται
με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Οπου: Δ = Διάφέ�ρον που θά προκυ� ψέι έις βά� ρος της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς, έφο� σον
άυτη�  προμηθέυτέι�  τά άγάθά�  που δέν προσκομι�στηκάν προσηκο� ντως άπο�  τον έ�κπτωτο οικονομικο�
φορέ�ά,  συ� μφωνά  μέ  τά  άνωτέ�ρω  άνάφέρο� μένά.  Το  διάφέ�ρον  λάμβά� νέι  θέτικέ�ς  τιμέ�ς,  άλλιω� ς
θέωρέι�τάι ι�σο μέ μηδέ�ν.

ΤΚΤ = Τιμη�  κάτάκυ� ρωσης της προμη� θέιάς των άγάθω� ν, που δέν προσκομι�στηκάν προσηκο� ντως άπο�
τον έ�κπτωτο οικονομικο�  φορέ�ά στον νέ�ο άνά� δοχο.

ΤΚΕ = Τιμη�  κάτάκυ� ρωσης της προμη� θέιάς των άγάθω� ν, που δέν προσκομι�στηκάν προσηκο� ντως άπο�
τον έ�κπτωτο οικονομικο�  φορέ�ά,  συ� μφωνά μέ τη συ� μβάση άπο�  την οποι�ά  κηρυ� χθηκέ έ�κπτωτος ο
οικονομικο� ς φορέ�άς.

145 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
146  
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Π = Συντέλέστη� ς προσάυ� ξησης προσδιορισμου�  της έ�μμέσης ζημι�άς που προκάλέι�τάι στην άνάθέ�τουσά
άρχη�  άπο�  την έ�κπτωση του άνάδο� χου ο οποι�ος λάμβά� νέι την τιμη�  1,01

Ο κάτάλογισμο� ς  του  διάφέ�ροντος  έπιβά� λλέτάι  στον  έ�κπτωτο οικονομικο�  φορέ�ά  μέ  άπο� φάση  της
άνάθέ�τουσάς  άρχη� ς,  που  έκδι�δέτάι  σέ  άποκλέιστικη�  προθέσμι�ά  δέκάοκτω�  (18)  μηνω� ν  μέτά�  την
έ�κδοση κάι την κοινοποι�ηση της άπο� φάσης κη� ρυξης έκπτω� του, κάι έφο� σον κάτάκυρωθέι� η προμη� θέιά
των άγάθω� ν που δέν προσκομι�στηκάν προσηκο� ντως άπο�  τον έ�κπτωτο οικονομικο�  φορέ�ά σέ τρι�το
οικονομικο�  φορέ�ά. Γιά την έι�σπράξη του διάφέ�ροντος άπο�  τον έ�κπτωτο οικονομικο�  φορέ�ά μπορέι� νά
έφάρμο� ζέτάι η διάδικάσι�ά του Κω� δικά Ει�σπράξης Δημο� σιων Εσο� δων. Το διάφέ�ρον έισπρά� ττέτάι υπέ�ρ
της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς.

δ)  Επιπλέ�ον,  μπορέι�  νά  έπιβληθέι�  προσωρινο� ς  άποκλέισμο� ς  του  άνάδο� χου  άπο�  το  συ� νολο  των
συμβά� σέων προμηθέιω� ν η�  υπηρέσιω� ν των φορέ�ων που έμπι�πτουν στις διάτά� ξέις του ν. 4412/2016
κάτά�  τά έιδικο� τέρά προβλέπο� μένά στο ά� ρθρο 74 του ως ά� νω νο� μου, πέρι�  άποκλέισμου�  οικονομικου�
φορέ�ά άπο�  δημο� σιές συμβά� σέις. 

5.2.2.  Αν το υλικο�  φορτωθέι� - πάράδοθέι� η�  άντικάτάστάθέι� μέτά�  τη λη� ξη του συμβάτικου�  χρο� νου κάι
μέ�χρι λη� ξης του χρο� νου της πάρά� τάσης που χορηγη� θηκέ, συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 206 του Ν.4412/16,
έπιβά� λλέτάι  προ� στιμο147 πέ�ντέ  τοις  έκάτο�  (5%)  έπι�  της  συμβάτικη� ς  άξι�άς  της  ποσο� τητάς  που
πάράδο� θηκέ έκπρο� θέσμά.

Το  πάράπά� νω  προ� στιμο  υπολογι�ζέτάι  έπι�  της  συμβάτικη� ς  άξι�άς  των  έκπρο� θέσμά  πάράδοθέ�ντων
υλικω� ν, χωρι�ς ΦΠΑ. Εά� ν τά υλικά�  που πάράδο� θηκάν έκπρο� θέσμά έπηρέά� ζουν τη χρησιμοποι�ηση των
υλικω� ν  που  πάράδο� θηκάν  έμπρο� θέσμά,  το  προ� στιμο  υπολογι�ζέτάι  έπι�  της  συμβάτικη� ς  άξι�άς  της
συνολικη� ς ποσο� τητάς άυτω� ν.

Κάτά�  τον  υπολογισμο�  του  χρονικου�  διάστη� μάτος  της  κάθυστέ�ρησης  γιά  φο� ρτωση-  πάρά� δοση  η�
άντικάτά� στάση των υλικω� ν,  μέ άπο� φάση του άποφάινομέ�νου οργά� νου, υ� στέρά άπο�  γνωμοδο� τηση
του άρμοδι�ου οργά� νου, δέν λάμβά� νέτάι υπο� ψη ο χρο� νος που πάρη� λθέ πέ�ράν του έυ� λογου, κάτά�  τά
διά� φορά  στά� διά  των  διάδικάσιω� ν,  γιά  το  οποι�ο  δέν  έυθυ� νέτάι  ο  άνά� δοχος  κάι  πάράτέι�νέτάι,
άντι�στοιχά, ο χρο� νος φο� ρτωσης - πάρά� δοσης.

Σέ πέρι�πτωση έ�νωσης οικονομικω� ν φορέ�ων, το προ� στιμο κάι οι το� κοι έπιβά� λλοντάι άνάλο� γως σέ ο� λά
τά μέ�λη της έ�νωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων148  

Ο άνά� δοχος μπορέι� κάτά�  των άποφά� σέων που έπιβά� λλουν σέ βά� ρος του κυρω� σέις, δυνά� μέι των ο� ρων
των ά� ρθρων 5.2 (Κη� ρυξη οικονομικου�  φορέ�ά έκπτω� του - Κυρω� σέις), 6.1. (Χρο� νος πάρά� δοσης υλικω� ν),
6.4. (Απο� ρριψη συμβάτικω� ν υλικω� ν – άντικάτά� στάση), κάθω� ς κάι κάτ’ έφάρμογη�  των συμβάτικω� ν
ο� ρων νά άσκη� σέι προσφυγη�  γιά λο� γους νομιμο� τητάς κάι ουσι�άς ένω� πιον του φορέ�ά που έκτέλέι�  τη
συ� μβάση μέ�σά σέ άνάτρέπτικη�  προθέσμι�ά (30) ημέρω� ν άπο�  την ημέρομηνι�ά της κοινοποι�ησης η�  της
πλη� ρους  γνω� σης  της  σχέτικη� ς  άπο� φάσης.  Η  έμπρο� θέσμη  ά� σκηση  της  προσφυγη� ς  άνάστέ�λλέι  τις
έπιβάλλο� μένές κυρω� σέις. Επι� της προσφυγη� ς άποφάσι�ζέι το άρμοδι�ως άποφάινο� μένο ο� ργάνο, υ� στέρά
άπο�  γνωμοδο� τηση του προβλέπο� μένου στο τέλέυτάι�ο έδά� φιο της πέρι�πτωσης β΄ της πάράγρά� φου 11
του ά� ρθρου 221 του ν.4412/2016 οργά� νου, έντο� ς προθέσμι�άς τριά� ντά (30) ημέρω� ν άπο�  την ά� σκηση�
της, ά� λλως θέωρέι�τάι ως σιωπηρω� ς άπορριφθέι�σά. Κάτά�  της άπο� φάσης άυτη� ς δέν χωρέι�  η ά� σκηση
ά� λλης οποιάσδη� ποτέ φυ� σης διοικητικη� ς προσφυγη� ς. Αν κάτά�  της άπο� φάσης που έπιβά� λλέι κυρω� σέις
δέν άσκηθέι� έμπρο� θέσμά η προσφυγη�  η�  άν άπορριφθέι� άυτη�  άπο�  το άποφάινο� μένο άρμοδι�ως ο� ργάνο,
η άπο� φάση κάθι�στάτάι οριστικη� . Αν άσκηθέι� έμπρο� θέσμά προσφυγη� , άνάστέ�λλοντάι οι συνέ�πέιές της
άπο� φάσης μέ�χρι άυτη�  νά οριστικοποιηθέι�.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κά� θέ  διάφορά�  μέτάξυ�  των  συμβάλλο� μένων  μέρω� ν  που  προκυ� πτέι  άπο�  τις  συμβά� σέις  που
συνά� πτοντάι στο πλάι�σιο της πάρου� σάς διάκη� ρυξης , έπιλυ� έτάι μέ την ά� σκηση προσφυγη� ς η�  άγωγη� ς

147 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
148 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό 

όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που
είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
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στο Διοικητικο�  Εφέτέι�ο της Πέριφέ�ρέιάς, στην οποι�ά έκτέλέι�τάι έκά� στη συ� μβάση, κάτά�  τά έιδικο� τέρά
οριζο� μένά στις πάρ. 1 έ�ως κάι 6 του ά� ρθρου 205Α του ν. 4412/2016149.  Πριν άπο�  την ά� σκηση της
προσφυγη� ς στο Διοικητικο�  Εφέτέι�ο προηγέι�τάι υποχρέωτικά�  η τη� ρηση της ένδικοφάνου� ς διάδικάσι�άς
που  προβλέ�πέτάι  στο  ά� ρθρο  205  του  ν.  4412/2016  κάι  την  πάρά� γράφο  5.3  της  πάρου� σάς,
διάφορέτικά�  η  προσφυγη�  άπορρι�πτέτάι  ως  άπάρά� δέκτη.  Αν  ο  άνά� δοχος  της  συ� μβάσης  έι�νάι
κοινοπράξι�ά,  η  προσφυγη�  άσκέι�τάι  έι�τέ  άπο�  την ι�διά έι�τέ  άπο�  ο� λά τά μέ�λη της.  Δέν άπάιτέι�τάι  η
τη� ρηση ένδικοφάνου� ς διάδικάσι�άς άν άσκέι�τάι άπο�  τον ένδιάφέρο� μένο άγωγη� , στο δικο� γράφο της
οποι�άς δέν σωρέυ� έτάι άι�τημά άκυ� ρωσης η�  τροποποι�ησης διοικητικη� ς πρά� ξης η�  πάρά� λέιψης.

149 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Η χρονική ισχύς της υπογραφείσας σύμβασης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής
της και εκτείνεται σέ χρονικο�  διά� στημά άπο�  την υπογράφη�  της συ� μβάσης άνά� λογά μέ την Ομά� δά-
Τμη� μά που άφορά�  ο� πως πάράκά� τω:

ΟΜΑΔΑ-ΤΜΗΜΑ Μέγιστος  χρόνος  παράδοσης
ειδών  μετά  την  ημερομηνία
της υπογραφείσας σύμβασης

1.ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
Εξη� ντά (60) ημέρολογιάκέ�ς 
ημέ�ρές

2.ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ
Εβδομη� ντά πέ�ντέ (75) 
ημέρολογιάκέ�ς ημέ�ρές

3.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Εξη� ντά (60) ημέρολογιάκέ�ς 
ημέ�ρές

4.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εξη� ντά (60) ημέρολογιάκέ�ς 
ημέ�ρές

5.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Τριά� ντά (30) ημέρολογιάκέ�ς 
ημέ�ρές

6.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ
Τριά� ντά (30) ημέρολογιάκέ�ς 
ημέ�ρές

Ο  συμβάτικο� ς  χρο� νος  πάρά� δοσης  των  υλικω� ν  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  άπο�  τη  λη� ξη  του
άρχικου�  συμβάτικου�  χρο� νου πάρά� δοσης, υπο�  τις άκο� λουθές σωρέυτικέ�ς προυk ποθέ�σέις: ά) τηρου� ντάι
οι  ο� ροι  του  ά� ρθρου  132  πέρι�  τροποποι�ησης  συμβά� σέων  κάτά�  τη  διά� ρκέιά�  τους,  β)  έ�χέι  έκδοθέι�
άιτιολογημέ�νη άπο� φάση του άρμο� διου άποφάινο� μένου οργά� νου της άνάθέ�τουσάς άρχη� ς μέτά�  άπο�
γνωμοδο� τηση  άρμο� διου  συλλογικου�  οργά� νου,  έι�τέ  μέ  πρωτοβουλι�ά  της  άνάθέ�τουσάς  άρχη� ς  κάι
έφο� σον συμφωνέι� ο άνά� δοχος, έι�τέ υ� στέρά άπο�  σχέτικο�  άι�τημά του άνάδο�χου, το οποι�ο υποβά� λλέτάι
υποχρέωτικά�  πριν άπο�  τη λη� ξη του συμβάτικου�  χρο� νου, γ) το χρονικο�  διά� στημά της πάρά� τάσης έι�νάι
ι�σο  η�  μικρο� τέρο  άπο�  τον  άρχικο�  συμβάτικο�  χρο� νο  πάρά� δοσης.   Στην  πέρι�πτωση  πάρά� τάσης του
συμβάτικου�  χρο� νου πάρά� δοσης,  ο χρο� νος πάρά� τάσης δέν συνυπολογι�ζέτάι στον συμβάτικο�  χρο� νο
πάρά� δοσης150.
Στην πέρι�πτωση πάρά� τάσης του συμβάτικου�  χρο� νου πάρά� δοσης έ�πέιτά άπο�  άι�τημά του άνάδο�χου,
έπιβά� λλοντάι οι κυρω� σέις που προβλέ�ποντάι στην πάρά� γράφο 5.2.2 της πάρου� σης.
Μέ άιτιολογημέ�νη άπο� φάση του άρμο� διου άποφάινο� μένου οργά� νου, η οποι�ά έκδι�δέτάι υ� στέρά άπο�
γνωμοδο� τηση του οργά� νου της πέρ. β’ της πάρ. 11 του ά� ρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβάτικο� ς
χρο� νος φο� ρτωσης πάρά� δοσης των υλικω� ν μπορέι�  νά μέτάτι�θέτάι. Μέτά� θέση έπιτρέ�πέτάι μο� νο ο� τάν
συντρέ�χουν λο�γοι άνωτέ�ράς βι�άς η�  ά� λλοι ιδιάιτέ�ρως σοβάροι�  λο� γοι, που κάθιστου� ν άντικέιμένικω� ς

150       Παρ. 1 και 2 άρθρου 206
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άδυ� νάτη  την  έμπρο� θέσμη  πάρά� δοση  των  συμβάτικω� ν  έιδω� ν.  Στις  πέριπτω� σέις  μέτά� θέσης  του
συμβάτικου�  χρο� νου φο� ρτωσης πάρά� δοσης δέν έπιβά� λλοντάι κυρω� σέις.

6.1.2. Εά� ν λη� ξέι ο συμβάτικο� ς χρο� νος πάρά� δοσης, χωρι�ς νά υποβληθέι� έγκάι�ρως άι�τημά πάρά� τάσης η� ,
έά� ν  λη� ξέι  ο  πάράτάθέι�ς,  κάτά�  τά  άνωτέ�ρω,  χρο� νος,  χωρι�ς  νά  πάράδοθέι�  το  υλικο� ,  ο  άνά� δοχος
κηρυ� σσέτάι έ�κπτωτος.

6.1.3. Ο  άνά� δοχος  υποχρέου� τάι  νά  έιδοποιέι�  την  υπηρέσι�ά  που  έκτέλέι�  την  προμη� θέιά  κάι  την
έπιτροπη�  πάράλάβη� ς, γιά την ημέρομηνι�ά που προτι�θέτάι νά πάράδω� σέι πλη� ρως τοποθέτημέ�νο κάι
λέιτουργικο�  στο  νέ�ο  κλέιστο�  γυμνάστη� ριο  το  υλικο� ,  τουλά� χιστον  πέ�ντέ  (5)  έργά� σιμές  ημέ�ρές
νωρι�τέρά.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  πάράλάβη�  των υλικω� ν  γι�νέτάι  άπο�  έπιτροπέ�ς,  πρωτοβά� θμιές  η�  κάι  δέυτέροβά� θμιές,  που
συγκροτου� ντάι συ� μφωνά μέ την πάρ. 11 πέρ. β του ά� ρθρου 221 του Ν.4412/16151 συ� μφωνά μέ τά
οριζο� μένά  στο  ά� ρθρο  208  του  ως  ά� νω  νο� μου.  Κάτά�  την  διάδικάσι�ά  πάράλάβη� ς  των  υλικω� ν
διένέργέι�τάι  ποσοτικο� ς  κάι  ποιοτικο� ς  έ�λέγχος  κάι  έφο� σον  το  έπιθυμέι�  μπορέι�  νά  πάράστέι�  κάι  ο
προμηθέυτη� ς. 

Η  οριστική  παραλαβή  θα  γίνει  μετά  την  τοποθέτηση  και  θέση  σε  λειτουργία  των  υλικών  της
προμήθειας, καθώς και την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα είδη από
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τα οριζόμενα στη  σύμβαση και στην  τεχνική προσφορά
του αναδόχου στην οποία περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.  Για τη διενέργεια
της  οριστικής  παραλαβής  απαιτείται  να  έχουν  προσκομιστεί  οι  σχετικές  εγγυήσεις  καλής
λειτουργίας που περιγράφονται στην παρ. 4.1.2 της παρούσας διακήρυξης.

Το κο� στος της διένέ�ργέιάς των έλέ�γχων βάρυ� νέι τον άνά� δοχο.

Η έπιτροπη�  πάράλάβη� ς, μέτά�  τους προβλέπο� μένους έλέ�γχους συντά� σσέι πρωτο� κολλά (μάκροσκοπικο�
– οριστικο� - πάράλάβη� ς του υλικου�  μέ πάράτηρη� σέις –άπο� ρριψης  των υλικω� ν) συ� μφωνά μέ την πάρ.3
του ά� ρθρου 208 του ν. 4412/16.

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

Υλικά�  που άπορρι�φθηκάν η�  κρι�θηκάν πάράληπτέ�ά μέ έ�κπτωση έπι�  της συμβάτικη� ς τιμη� ς,  μέ βά� ση
τους  έλέ�γχους  που  πράγμάτοποι�ησέ  η  πρωτοβά� θμιά  έπιτροπη�  πάράλάβη� ς,  μπορου� ν  νά
πάράπέ�μποντάι  γιά έπάνέξέ�τάση σέ  δέυτέροβά� θμιά  έπιτροπη�  πάράλάβη� ς  υ� στέρά άπο�  άι�τημά του
άνάδο� χου  η�  άυτέπά� γγέλτά  συ� μφωνά  μέ  την  πάρ.  5  του  ά� ρθρου  208  του  ν.4412/16.  Τά  έ�ξοδά
βάρυ� νουν σέ κά� θέ πέρι�πτωση τον άνά� δοχο.

Επι�σης,  έά� ν  ο  τέλέυτάι�ος  διάφωνέι�  μέ  τά  άποτέλέ�σμάτά  των  έργάστηριάκω� ν  έξέτά� σέων  που
διένέργη� θηκάν  άπο�  πρωτοβά� θμιές  η�  δέυτέροβά� θμιές  έπιτροπέ�ς  πάράλάβη� ς  μπορέι�  νά  ζητη� σέι
έγγρά� φως έξέ�τάση κάτ΄έφέση των οικέι�ων άντιδέιγμά� των, μέ�σά σέ άνάτρέπτικη�  προθέσμι�ά έι�κοσι
(20) ημέρω� ν άπο�  την γνωστοποι�ηση σέ άυτο� ν των άποτέλέσμά� των της άρχικη� ς  έξέ�τάσης,   μέ τον
τρο� πο  που πέριγρά� φέτάι στην πάρ. 8 του ά� ρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το άποτέ�λέσμά  της κάτ’ έ�φέση έξέ�τάσης έι�νάι υποχρέωτικο�  κάι τέλέσι�δικο κάι γιά τά δυ� ο μέ�ρη.

151 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες” 
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Ο  άνά� δοχος  δέν  μπορέι�  νά  ζητη� σέι  πάράπομπη�  σέ  δέυτέροβά� θμιά  έπιτροπη�  πάράλάβη� ς  μέτά�  τά
άποτέλέ�σμάτά της κάτ’ έ�φέση έξέ�τάσης.

6.2.2.  Η  πάράλάβη�  των  υλικω� ν  κάι  η  έ�κδοση  των  σχέτικω� ν  πρωτοκο� λλων  πάράλάβη� ς
πράγμάτοποιέι�τάι σέ χρονικο�  διά� στημά το άργο� τέρο 10 εργάσιμων ημερών άπο�  την πάρά� δοση της
έν λο� γω προμη� θέιάς κι έφο� σον έ�χουν ολοκληρωθέι� ο� λοι οι έ�λέγχοι.

Αν η πάράλάβη�  των υλικω� ν κάι η συ� ντάξη του σχέτικου�  πρωτοκο� λλου δέν πράγμάτοποιηθέι�  άπο�  την
έπιτροπη�  πάράκολου� θησης κάι πάράλάβη� ς μέ�σά στον οριζο� μένο άπο�  τη συ� μβάση χρο� νο, θέωρέι�τάι
ο� τι η πάράλάβη�  συντέλέ�σθηκέ άυτοδι�κάιά, μέ κά� θέ έπιφυ� λάξη των δικάιωμά� των του Δημοσι�ου κάι
έκδι�δέτάι  προς του� το σχέτικη�  άπο� φάση  του άρμοδι�ου  άποφάινομέ�νου οργά� νου,  μέ βά� ση μο� νο το
θέωρημέ�νο  άπο�  την  υπηρέσι�ά  που  πάράλάμβά� νέι  τά  υλικά�  άποδέικτικο�  προσκο� μισης  του� των,
συ� μφωνά δέ μέ την άπο� φάση άυτη�  η άποθη� κη του φορέ�ά έκδι�δέι δέλτι�ο έισάγωγη� ς του υλικου�  κάι
έγγράφη� ς του στά βιβλι�ά της, προκέιμέ�νου νά πράγμάτοποιηθέι� η πληρωμη�  του άνάδο� χου.

Ανέξά� ρτητά  άπο�  την,  κάτά�  τά  άνωτέ�ρω,  άυτοδι�κάιη  πάράλάβη�  κάι  την  πληρωμη�  του  άνάδο� χου,
πράγμάτοποιου� ντάι οι προβλέπο� μένοι άπο�  την συ� μβάση έ�λέγχοι άπο�  έπιτροπη�  που συγκροτέι�τάι μέ
άπο� φάση του άρμοδι�ου άποφάινομέ�νου οργά� νου, στην οποι�ά δέν μπορέι� νά συμμέτέ�χουν ο προ� έδρος
κάι  τά μέ�λη  της έπιτροπη� ς  που δέν πράγμάτοποι�ησέ  την πάράλάβη�  στον  προβλέπο� μένο άπο�  την
συ� μβάση χρο� νο. Η πάράπά� νω έπιτροπη�  πάράλάβη� ς προβάι�νέι σέ ο� λές τις διάδικάσι�ές πάράλάβη� ς που
προβλέ�ποντάι άπο�  την ως ά� νω πάρά� γράφο 1 κάι το ά� ρθρο 208 του ν. 4412/2016 κάι συντά� σσέι τά
σχέτικά�  πρωτο� κολλά. Οι έγγυητικέ�ς έπιστολέ�ς προκάτάβολη� ς κάι κάλη� ς έκτέ�λέσης δέν έπιστρέ�φοντάι
πριν άπο�  την ολοκλη� ρωση ο� λων των προβλέπομέ�νων άπο�  τη συ� μβάση έλέ�γχων κάι τη συ� ντάξη των
σχέτικω� ν πρωτοκο� λλων.152

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

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σέ  πέρι�πτωση  οριστικη� ς  άπο� ρριψης  ολο� κληρης  η�  μέ�ρους  της  συμβάτικη� ς  ποσο� τητάς  των
υλικω� ν, μέ άπο� φάση του άποφάινομέ�νου οργά� νου υ� στέρά άπο�  γνωμοδο� τηση του άρμο� διου οργά� νου,
μπορέι� νά έγκρι�νέτάι άντικάτά� στάση�  της μέ ά� λλη, που νά έι�νάι συ� μφωνη μέ τους ο� ρους της συ� μβάσης,
μέ�σά σέ τάκτη�  προθέσμι�ά που ορι�ζέτάι άπο�  την άπο� φάση άυτη� .

6.4.2. Αν η άντικάτά� στάση γι�νέτάι μέτά�  τη λη� ξη του συμβάτικου�  χρο� νου, η προθέσμι�ά που ορι�ζέτάι
γιά την άντικάτά� στάση δέν μπορέι� νά έι�νάι μέγάλυ� τέρη του 1/2 του συνολικου�  συμβάτικου�  χρο� νου, ο
δέ άνά� δοχος θέωρέι�τάι ως έκπρο� θέσμος κάι υπο� κέιτάι σέ κυρω� σέις λο� γω έκπρο� θέσμης πάρά� δοσης.
Αν  ο  άνά� δοχος  δέν  άντικάτάστη� σέι  τά  υλικά�  που  άπορρι�φθηκάν  μέ�σά  στην  προθέσμι�ά  που  του
τά� χθηκέ  κάι  έφο� σον  έ�χέι  λη� ξέι  ο  συμβάτικο� ς  χρο� νος,  κηρυ� σσέτάι  έ�κπτωτος  κάι  υπο� κέιτάι  στις
προβλέπο� μένές κυρω� σέις.

6.4.3. Η έπιστροφη�  των υλικω� ν που άπορρι�φθηκάν γι�νέτάι συ� μφωνά μέ τά προβλέπο� μένά στις πάρ. 2
κάι 3  του ά� ρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

[συμπληρώνεται  εφόσον  προβλέπεται  σχετική  κατάθεση  δειγμάτων  για  την  παραλαβή
σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016]

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας153 

[Η  Α.Α.  μπορεί  όταν  κρίνει  σκόπιμο  για  σύμβαση  συγκεκριμένης  προμήθειας  να  προβλέπει  στα
έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και
το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης].

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

153 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
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..........[Περιγράφεται ο τρόπος και το περιεχόμενο της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας του υλικού]
Κάτά�  την πέρι�οδο της έγγυημέ�νης λέιτουργι�άς, ο άνά� δοχος έυθυ� νέτάι γιά την κάλη�  λέιτουργι�ά του
άντικέιμέ�νου  της  προμη� θέιάς.  Επι�σης,  οφέι�λέι  κάτά�  το  χρο� νο  της  έγγυημέ�νης  λέιτουργι�άς  νά
προβάι�νέι στην προβλέπο� μένη συντη� ρηση κάι νά άποκάτάστη� σέι οποιάδη� ποτέ βλά� βη μέ τρο� πο κάι σέ
χρο� νο που πέριγρά� φέτάι στις τέχνικέ�ς προδιάγράφέ�ς κάι στά λοιπά�  τέυ� χη της συ� μβάσης.

Γιά την πάράκολου� θηση της έκπλη� ρωσης των συμβάτικω� ν υποχρέω� σέων του άνάδο� χου η έπιτροπη�
πάράκολου� θησης κάι πάράλάβη� ς  η�  η έιδικη�  έπιτροπη�  που ορι�ζέτάι γιά τον σκοπο�  άυτο� ν  άπο�  την
άνάθέ�τουσά  άρχη� 154 προβάι�νέι  στον  άπάιτου� μένο  έ�λέγχο  της  συμμο� ρφωσης  του  άνάδο� χου  στά
προβλέπο� μένά στην συ� μβάση γιά την έγγυημέ�νη λέιτουργι�ά κάθ’ ο� λον τον χρο� νο ισχυ� ος της τηρω� ντάς
σχέτικά�  πράκτικά� .  Σέ  πέρι�πτωση  μη  συμμο� ρφωσης  του  άνάδο� χου  προς  τις  συμβάτικέ�ς  του
υποχρέω� σέις,  έπιτροπη�  έισηγέι�τάι  στο  άποφάινο� μένο  ο� ργάνο  της  συ� μβάσης  την  έ�κπτωση  του
άνάδο� χου.

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 τιμής155 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

154 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016
155 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:  Βέλτιω� σέις  άθλητικω� ν  έγκάτάστά� σέων
Δη� μου Κάρδι�τσάς -  Προμη� θέιά έξοπλισμου�  νέ�ου
Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου

ΥΠΟΕΡΓΟ  2–  Προμη� θέιά  έξοπλισμου�  νέ�ου
Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου

ΠΡΟΥΠ. : 214,397.00 € χωρι�ς ΦΠΑ

                  265,852.28 € μέ ΦΠΑ

Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρδίτσας -
Προμήθεια εξοπλισμού νέου Κλειστού Γυμναστηρίου

Τεχνική Περιγραφή & Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Γενικά
Η πάρου� σά προμη� θέιά, άφορά�  στον έξοπλισμο�  του πέριβά� λλοντά χω� ρου κάι του κτιρι�ου του Νέ�ου
Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου  Κάρδι�τσάς.  Το  έ�ργο  κάτάσκέυά� σθηκέ  άπο�  το  Δη� μο  Κάρδι�τσάς  μέ
χρημάτοδο� τηση της Πέριφέ�ρέιάς Θέσσάλι�άς μέ�σω του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 117 κάι τέ�θηκέ σέ λέιτουργι�ά τον
Οκτω� βριο του 2019.

Στο� χος της πάρου� σάς προμη� θέιάς, έι�νάι ο πλη� ρης έξοπλισμο� ς των χω� ρων το� σο του κτιρι�ου ο� σο κάι
του  πέριβά� λλοντά  χω� ρου  μέ  άθλητικο�  κάι  ά� λλο  έξοπλισμο� ,  προκέιμέ�νου  ο� λοι  οι  χω� ροι  του  Νέ�ου
Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου νά κάτάστου� ν άπολυ� τως λέιτουργικοι�. 

Η  πάρου� σά  προμη� θέιά  «Βέλτιω� σέις  άθλητικω� ν  έγκάτάστά� σέων  Δη� μου  Κάρδι�τσάς  –  Προμη� θέιά
έξοπλισμου�  νέ�ου  κλέιστου�  γυμνάστηρι�ου»  έ�χέι  έντάχθέι�  προς  χρημάτοδο� τηση  στο  προ� γράμμά
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», μέτά�  την υπ.άριθμ. 15964/04.03.2020 άπο� φάση του Γένικου�  Διέυθυντη�  της Δνσης
Οικονομικω� ν,  Τοπικη� ς  Αυτοδιοι�κησης  κάι  Ανάπτυξιάκη� ς  Πολιτικη� ς  του  Υπουργέι�ου  Εσωτέρικω� ν
(ΑΔΑ: 6ΝΓ546ΜΤΛ6-0ΒΠ).

Η  πάρου� σά  προμη� θέιά  διάχωρι�ζέτάι  σέ  έ�ξι  (6)   διάκριτέ�ς  ομά� δές-τμη� μάτά.  Κά� θέ  ομά� δά-τμη� μά
πέριλάμβά� νέι  έι�δη  που  άνάφέ�ροντάι  σέ  συγκέκριμέ�νους  τομέι�ς  λέιτουργι�άς  του  Νέ�ου  Κλέιστου�
Γυμνάστηρι�ου. Οι έ�ξι διάκριτέ�ς ομά� δές πέριγρά� φοντάι άνάλυτικά�  στη συνέ�χέιά.
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Τεχνικές Προδιαγραφές και Περιγραφές

ΟΜΑΔΑ 1: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
CPV: 34928400-2 (Αστικο� ς έξοπλισμο� ς)

1.1 Κάδος απορριμμάτων μεταλλικός χωρητικότητας τουλάχιστον
50 lt

Κά� δος  άπορριμμά� των έξωτέρικη� ς  χρη� σης κάτάσκέυάσμέ�νος  άπο�  inox η�  μέ�τάλλο ηλέκτροστάτικη� ς
βάφη� ς μέ κάπά� κι, μέ δυνάτο� τητά στέρέ�ωσης στο έ�δάφος μέ έσωτέρικο�  άποσπω� μένο κά� δο γάλβάνιζέ�
χωρητικο� τητάς το λιγο� τέρο 50 λι�τρων, ένδέικτικω� ν διάστά� σέων  M 50  x Π 35  x Υ 110  cm, βά� ρος
πέρι�που  10-15  kgr.  Πέριλάμβά� νέτάι  η  τοποθέ�τηση  κάι  στέρέ�ωση  στο  δά� πέδο  σέ  σημέι�ά  που  θά
υποδέιχθου� ν άπο�  την Υπηρέσι�ά.

 Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές έιδω� ν

1.2 4πλος Κάδος Ανακύκλωσης από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Συστοιχι�ά κά� δων που πέριλάμβά� νέι 4 κά� δους χωρητικο� τητάς 80-90 lt o κάθέ�νάς, μέ κάτάσκέυη�  άπο�
γάλβάνισμέ�νη  λάμάρι�νά  μέ  ηλέκτροστάτικη�  βάφη�  κάι  κάπά� κι  γιά  την  προστάσι�ά  άπο�  τη  βροχη� ,
ένδέικτικω� ν διάστά� σέων Μ 40 cm X Π 40 cm X Υ 80 cm. H έι�σοδος άπο� ρριψης των σκουπιδιω� ν έι�νάι
πλάισιωμέ�νη  άπο�  πλάστικο�  πλάι�σιο  γιά  άποφυγη�  τράυμάτισμω� ν.  Μέ  στέφά� νι  που  κράτά�  την
έσωτέρικη�  σάκου� λά. Σέ κά� θέ κά� δο της συστοιχι�άς, υπά� ρχέι διάφορέτικο� ς χρωμάτισμο� ς κάι ση� μάνση,
ένω�  άνάγρά� φέτάι σέ έλληνικά�  κάι άγγλικά�  το έι�δος των υλικω� ν προς άπο� ρριψη. (βλέ�πέ το άκο� λουθο
φωτογράφικο�  υπο� δέιγμά). Πέριλάμβά� νέτάι η τοποθέ�τηση κάι στέρέ�ωση στο δά� πέδο σέ σημέι�ά που
θά υποδέιχθου� ν άπο�  την Υπηρέσι�ά.

 Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές έιδω� ν
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1.3 Παγκάκι  με  μεταλλικό  σκελετό  με  κάθισμα  και  πλάτη  από
ξύλινες δοκούς

Μέτάλλικο� ς σκέλέτο� ς άπο�  χά� λυβά, inox η�  βάμμέ�νο μέ κάτά� λληλη βάφη� . Το κά� θισμά άποτέλέι�τάι άπο�
4-5 ξυ� λινές δοκι�δές μη� κους 200 cm τροπικη� ς ξυλέι�άς κάι η πλά� τη άπο�  2-3 ξυ� λινές δοκι�δές μη� κους 200
cm τροπικη� ς ξυλέι�άς κάτο� πιν έπιλογη� ς της Υπηρέσι�άς. Πέριλάμβά� νέτάι η τοποθέ�τηση κάι στέρέ�ωση
στο έ�δάφος, μέτά�  άπο�  υπο� δέιξη της Υπηρέσι�άς.

 Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές έιδω� ν

1.4 Παγκάκι  με μεταλλικό  σκελετό  χωρίς πλάτη με κάθισμα από
ξύλινες δοκούς

Βά� ση κάτάσκέυάσμέ�νη άπο�  χά� λυβά, inox η�  βάμμέ�νο μέ κάτά� λληλη βάφη�  ένω�  το κά� θισμά άποτέλέι�τάι
άπο�  4-5  ξυ� λινές  δοκι�δές  μη� κους  200  cm τροπικη� ς  ξυλέι�άς  κάτο� πιν  έπιλογη� ς  της  Υπηρέσι�άς.
Πέριλάμβά� νέτάι η τοποθέ�τηση κάι στέρέ�ωση στο έ�δάφος, μέτά�  άπο�  υπο� δέιξη της Υπηρέσι�άς.

 Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές έιδω� ν
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1.5 Ποδηλατοστάσιο 6 θέσεων

Η  κάτάσκέυη�  θά  έι�νάι  ο� πως  φάι�νέτάι  στο σχη� μά.  Το  κά� θέ  τέμά� χιο  θά άπάρτι�ζέτάι  άπο�  6  θέ�σέις
ποδηλά� των.  Οι  μισέ�ς  θέ�σέις  θά  έ�χουν  υ� ψος  500  mm ένω�  οι  υπο� λοιπές  θά  έ�χουν  30  cm κάι  η
τοποθέ�τηση τους θά γι�νέι ένάλλά� ξ μέ μέτάξυ�  τους άπο� στάση 300 mm. Η κά� θέ θέ�ση θά άποτέλέι�τάι
άπο�  δυ� ο χάλυ� βδινές δοκου� ς (μάσι�φ) φ 14 mm έιδικη� ς διάμο� ρφωσης κάι θά συγκολλέι�τάι στά ά� κρά
της σέ πλάι�σιο που άποτέλέι�τάι άπο�  χάλυ� βδινους δοκου� ς διάτομη� ς π. Η βά� ση στη� ριξης στο έ�δάφος θά
έι�νάι έ�νά ένισχυμέ�νο πάράλληλο� γράμμο πλάι�σιο.  Η ο� λη κάτάσκέυη�  θά στέρέω� νέτάι στο έ�δάφος μέ
κοχλι�ές (στριφω� νιά φ 8  mm). Η ο� λη κάτάσκέυη�  θά βάφέι�  ηλέκτροστάτικά�  σέ χρω� μά έπιλογη� ς της
Υπηρέσι�άς. Τά υλικά�  στη� ριξης κάθω� ς κάι η τέλικη�  τοποθέ�τηση συμπέριλάμβά� νοντάι στην προμη� θέιά
του ποδηλάτοστάσι�ου κάτο� πιν υπο� δέιξης της Υπηρέσι�άς.

1.6 Πάγκοι αθλητών εξωτερικών γηπέδων

Ο πά� γκος άθλητω� ν έξωτέρικω� ν γηπέ�δων θά άποτέλέι�τάι άπο�  χάλυ� βδινο η�  άλουμινέ�νιο σκέλέτο�  κάι τά
ξυ� λινά μέ�ρη γιά το κά� θισμά θά έι�νάι κάτάσκέυάσμέ�νά άπο�  σουηδικη�  πέυ� κη. Τά ξυ� λινά μέ�ρη θά έι�νάι
μη� κους 2,00μ. πλά� τους 10 έκ. κάι πά� χους 4-5έκ. Θά έι�νάι πλάνισμέ�νά κάι γυάλοχάρτισμέ�νά βάμμέ�νά
μέ  βέρνι�κι  έμποτισμου�  φιλικο�  προς  το  πέριβά� λλον.  Το  κάθιστικο�  θά  φέ�ρέι  συνολικά�  3  ξυ� λά  στο
κά� θισμά. Ο μέτάλλικο� ς σκέλέτο� ς θά έι�νάι βάμμέ�νος σέ άποχρω� σέις RAL μέ ηλέκτροστάτικη�  βάφη�  σέ
φου� ρνο.  Τά  υλικά�  στη� ριξης  κάθω� ς  κάι  η  τέλικη�  τοποθέ�τηση  συμπέριλάμβά� νοντάι  κάι  θά  γι�νουν
κάτο� πιν υπο� δέιξης της Υπηρέσι�άς.
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ΟΜΑΔΑ 2: ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ
CPV: 37400000-2 (Αθλητικά�  έι�δη κάι έξοπλισμο� ς)

2.1 Πτυσσόμενη κερκίδα 450-500 θέσεων

Στο  Νέ�ο  Κλέιστο�  Γυμνάστη� ριο  Κάρδι�τσάς,  προβλέ�πέτάι  η  τοποθέ�τηση  πτυσσο� μένης  κέρκι�δάς
χωρητικο� τητάς πέρι�που 450-500 κάθη� μένων θέάτω� ν. Η κέρκι�δά θά τοποθέτηθέι� στη μιά κάτά�  μη� κος
πλέυρά�  του άγωνιστικου�  χω� ρου πι�σω άπο�  τους πά� γκους ομά� δων, στη θέ�ση που άποτυπω� νέτάι στις
πάράκά� τω φωτογράφι�ές:
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Οι διάστά� σέις άποτυπω� νοντάι στά πάράκά� τω σχέ�διά, που έι�νάι μέ�ρος της μέλέ�της έφάρμογη� ς του
έ�ργου:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κέρκι�δά θά πρέ�πέι νά έι�νάι πτυσσο� μένη, ω� στέ νά άνάδιπλω� νέτάι πλη� ρως ολο� κληρη η�  άνά�  τμη� μάτά,
νά  διάθέ�τέι  ηλέκτροκι�νητο  μηχάνισμο�  δι�πλωσης  μέ  έ�ξυπνο  συ� στημά  έλέ�γχου,  πέριφέρέιάκά�
κιγκλιδω� μάτά προστάσι�άς, ένω�  πέριλάμβά� νοντάι τά κάθι�σμάτά των θέάτω� ν, τά οποι�ά πρέ�πέι νά μην
έμποδι�ζουν τη δι�πλωση κάι νά έι�νάι κάτά� λληλης κάτάσκέυη� ς κάι έφάρμογη� ς. Σέ πλη� ρη άνά� πτυξη της

κέρκι�δάς,
η
προ� σβάση
των
θέάτω� ν θά
γι�νέτάι
άπο�  την
έπά� νω
πλέυρά�
συ� μφωνά
μέ την η� δη
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κάτάσκέυάσμέ�νη υποδομη� , ένω�  θά πρέ�πέι νά υπά� ρχέι κάι προ� σβάση άπο�  την κά� τω πλέυρά�  άπο�  τά
πλάιkνά�  τμη� μάτά (προς τους χω� ρους υγιέινη� ς).

Βά� σέι των διάστά� σέων, η τέλικη�  χωρητικο� τητά πρέ�πέι νά άνέ�ρχέτάι σέ 450-500 κάθη� μένους θέάτέ�ς.
Ο κά� θέ  υποψη� φιος  άνά� δοχος,  θά πρέ�πέι  μέ σχέτικη�  τέχνικη�  έ�κθέση νά κάθορι�ζέι  τον άριθμο�  των
θέ�σέων.

Ενδέικτικη�  τομη�  σέ άνά� πτυξη κάι δι�πλωση

Ενδέικτικη�  ο� ψη άπο�  την έι�σοδο θέάτω� ν

Ενδέικτικη�  κά� τοψη
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Ενδέικτικη�  φωτογράφι�ά: Κέρκι�δά σέ πλη� ρη άνά� πτυξη

Ενδέικτικη�  φωτογράφι�ά: Κέρκι�δά σέ πλη� ρη δι�πλωση

Ενδεικτική κατανομή φορτίων

Το ένδέικτικά�  υπολογιζο� μένο βά� ρος της κέρκι�δάς, χωρι�ς θέάτέ�ς, υπολογι�ζέτάι σέ 15.000 kgrs
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Τά έπιμέ�ρους μέ�ρη της πτυσσο� μένης κέρκι�δάς άνάλυ� οντάι πάράκά� τω:

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ολο� κληρη η δομη�  κάτάσκέυά� ζέτάι μέ�σω δομικω� ν προφι�λ άπο�  χά� λυβά ποιο� τητάς S275JR, που έ�χουν
δοκιμάστέι�  μέ�σω  προσομοι�ωσης  γιά  συμμο� ρφωση  άντι�στάσης  κάι  άποδέκτω� ν  πάράμορφω� σέων
συ� μφωνά μέ το κάνονισμο�  EN: 13200-5:2006-10 Telescopic Stand.

Η δομη�  έι�νάι φινιρισμέ�νη μέ έπιφάνέιάκη�  έπι�στρωση ψέυδάργυ� ρου μέ χρη� ση νάνοτέχνολογι�άς κάι
έποξιδικη�  βάφη�  γιά άυ� ξηση της άντοχη� ς  (ο  τέλικο� ς  χρωμάτισμο� ς  θά γι�νέι  κάτο� πιν  υπο� δέιξης της
υπηρέσι�άς).

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ

Το  συ� στημά  κυ� λισης  βάσι�ζέτάι  σέ  έ�νά  πο� δι  μέ  4  τροχου� ς  μέ  ρουλέμά� ν  κυ� λισης  κάι  έ�νάν  ιμά� ντά
πολυουρέθά� νης 125x40 mm που έπιτρέ�πουν την κάτάνομη�  του βά� ρους άποφέυ� γοντάς έ�τσι τη φθορά�
του δάπέ�δου. Το πέ�λμά του τροχου�  έι�νάι κάτάσκέυάσμέ�νο άπο�  κάουτσου� κ έπιτρέ�ποντάς κάλυ� τέρο
κρά� τημά κάι άποφέυ� γοντάς σημά� διά στην έπιφά� νέιά του δάπέ�δου. 
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Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές: Λέπτομέ�ρέιές συστη� μάτος κυ� λισης

Γ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΣΗΣ
Πάρέ�χέτάι μέ τριφάσικου� ς κινητη� ρές μέι�ωσης που τροφοδοτου� ντάι άπο�  το συ� στημά έλέ�γχου ισχυ� ος
μέ  0,75  CV.  Τυ� μπάνο  έ�λξης  μέ  έπιφά� νέιά  έπάφη� ς  υψηλου�  συντέλέστη�  τριβη� ς  γιά  την  έ�λξη  της
συνολικη� ς μονά� δάς.  
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ: 
Ο κινητη� ράς άποτέλέι�τάι ένδέικτικά�  άπο� : 
Μέιωτη� ρά άτέ�ρμονων γράνάζιω� ν - μέ κυλινδρικά�  γράνά� ζιά. 
Ισχυ� ς κινητη� ρά 0,75HP 
Ανάγωγικη�  σχέ�ση 1/217. 
Τάχυ� τητά έισο� δου 1450r.p.m. 
Ζέυ� γος έργάσιω� ν 184,56 Nm. 
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Μέ�γιστη έπιτρέπο� μένη 300 Nm ζέυγάριου� . (Μέ�γ. 5 δέυτ.)

Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές: Λέπτομέ�ρέιές μηχάνισμου�  δι�πλωσης

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι κέρκι�δές έξοπλι�ζοντάι μέ έ�νά έ�ξυπνο συ� στημά έλέ�γχου, που λέιτουργέι�  μέ�σω tablet/οθο� νης άφη� ς
(συμπέριλάμβά� νέτάι) η�  κινητου�  τηλέφω� νου (ANDROID). Αυτο�  το συ� στημά έπιτρέ�πέι τη διάχέι�ριση
άνοι�γμάτος κάι κλέισι�μάτος μέ άυτο� μάτη ρυ� θμιση τροχιά� ς έξάσφάλι�ζοντάς έ�τσι την έυθυ� τητά το� σο
κάτά�  τις λέιτουργι�ές άνάδι�πλωσης ο� σο κάι κάτά�  το ξέδι�πλωμά. Επιτρέ�πέι την έπιλογη�  του άριθμου�
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των σέιρω� ν που θέ�λέτέ νά χρησιμοποιη� σέτέ μέ άυτο� μάτη λέιτουργι�ά (προάιρέτικο� ). 
Η  άπάιτου� μένη  ηλέκτρικη�  έγκάτά� στάση  έι�νάι  μιά  πρι�ζά  μο� λις  220  V  (ΔΕΝ  ΑΠΑΙΤΕΙ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) άφου�  η κάτάνά� λωση ρέυ� μάτος ισοδυνάμέι� μέ λά� μπά. 
Οι μηχάνοκι�νητές τηλέσκοπικέ�ς κέρκι�δές μπορου� ν νά έξοπλιστου� ν μέ έ�νά έ�ξυπνο συ� στημά έλέ�γχου
που πάρέ�χέι άπο� λυτο έ�λέγχο κάτά�  τη λέιτουργι�ά άνάδι�πλωσης κάι άνοι�γμάτος. 
Αποτέλέι�τάι  άπο�  προηγμέ�νά  PLC,  PT κάι  DRIVERS συμπάγω� ν  κινητη� ρων  που  βάσι�ζοντάι  σέ
έξέλιγμέ�νές  τέχνολογι�ές  έλέ�γχου  μέ  άυτομάτοποιημέ�νά  συστη� μάτά  έλέ�γχου.  Μέ�σω  άυτου�  του
συστη� μάτος  οι  λέιάντη� ρές  λέιτουργου� ν  πλη� ρως  έλέγχο� μένές  μέ�σω  ρυθμι�σέων  τάχυ� τητάς,
τοποθέ�τησης  κ.λπ.  των  κινητη� ρων  των  οποι�ων  οι  τιμέ�ς  έπάληθέυ� οντάι,  υπολογι�ζοντάι  κάι
ρυθμι�ζοντάι  άυτο� μάτά.  Ολο� κληρο  το  συ� στημά  λέιτουργέι�  στά  220v.  Κάτά�  συνέ�πέιά,  δέν  υπά� ρχέι
άνά� γκη γιά έγκάτάστά� σέις 380v στο χωλ κάθω� ς το συ� στημά έι�νάι έξοπλισμέ�νο μέ ένσωμάτωμέ�νους
μέτάτροπέι�ς  που  μέτάτρέ�πουν  κάι  βέλτιστοποιου� ν  την  τά� ση  κάι  την  ισχυ�  που  χρέιά� ζέτάι  κά� θέ
μέμονωμέ�νος κινητη� ράς.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
1. Κινητήρες 
Οι κέρκι�δές κινου� ντάι μέ�σω ηλέκτρικω� ν κινητη� ρων που βρι�σκοντάι στην πρω� τη σέιρά� .  Κά� θέ βά� ση
έι�νάι έξοπλισμέ�νη μέ 2 μοτέ�ρ η κά� θέ μιά (έλά� χιστο). 
2. Μειωτήρας 
Χρησιμοποιέι�τάι κιβω� τιο τάχυτη� των γιά τη μέι�ωση της τάχυ� τητάς ροπη� ς κάι την άυ� ξηση της τιμη� ς.
Κά� θέ κινητη� ράς έι�νάι έξοπλισμέ�νος μέ έ�νάν μέμονωμέ�νο μέιωτη� ρά.

3. Αισθητήρες μετατόπισης 
Σέ κά� θέ ά� κρο της πρω� της σέιρά� ς της κέρκι�δάς έ�χουν τοποθέτηθέι�  άισθητη� ρές μέτάτο� πισης. Αυτοι�  οι
άισθητη� ρές μέτρου� ν την κι�νηση μέ μέ�γιστη άκρι�βέιά. Η λέιτουργι�ά των άισθητη� ρων έι�νάι άπάράι�τητη
προκέιμέ�νου η κέρκι�δά νά έ�χέι σωστη�  μέτάτο� πιση. 
4. Διακόπτες ορίου 
Στο πι�σω μέ�ρος σέ κά� θέ πλέυρά�  της κέρκι�δάς έ�χουν έγκάτάστάθέι� τέρμάτικοι� διάκο� πτές. Εά� ν υπά� ρχέι
διάκο� πτης ορι�ου ένέργοποιέι�τάι ο συνάγέρμο� ς, η κάτά� στάση θά πρέ�πέι νά έπάληθέυτέι�. Η λέιτουργι�ά
των οριάκω� ν διάκοπτω� ν έι�νάι άπάράι�τητη γιά νά έ�χέι σωστη�  μέτάτο� πιση η κέρκι�δά. 
5. Κιβώτιο Ελέγχου της Κερκίδας 
Ηλέκτρικο�  κιβω� τιο έλέ�γχου. Ελέ�γχέι τις λέιτουργι�ές κάι πρέ�πέι πά� ντά νά έι�νάι συνδέδέμέ�νο. Το μο� νο
προσβά� σιμο μέ�ρος έι�νάι έ�νά κουμπι� μάνιτάριου�  που έι�νάι το κουμπι� διάκοπη� ς (έ�κτάκτης άνά� γκης) γιά
τη κέρκι�δά. Όλά τά άπάράι�τητά στοιχέι�ά γιά τη λέιτουργι�ά της κέρκι�δάς βρι�σκοντάι μέ�σά στο κουτι�,
έκτο� ς  άπο�  τά  στοιχέι�ά  πάράκολου� θησης  κάι  έπικοινωνι�άς  που  βρι�σκοντάι  στον  πι�νάκά
πάράκολου� θησης κάι έλέ�γχου.

6. Πίνακας παρακολούθησης και ελέγχου 
Ηλέκτρικο�  κουτι�  έλέ�γχου μέ οθο� νη άφη� ς που χρησιμοποιέι�τάι γιά νά δω� σέι τις έντολέ�ς λέιτουργι�άς,
την έπι�βλέψη κάι τη διάμο� ρφωση των κέρκι�δων. Μπορέι�  νά κλέιδωθέι�  μέ έ�νά κλέιδι�, άφη� νοντάς την
οθο� νη  άπρο� σιτη  κάι  προστάτέυμέ�νη.  Μπορέι�  νά  έλέγχθέι�  άπο�  οποιονδη� ποτέ  υπολογιστη�  η�
Smartphone μέ πλοηγο�  Ιστου� . Στον υπέυ� θυνο της έγκάτά� στάσης πάρέ�χοντάι οι άπάράι�τητές οδηγι�ές
κάι  κωδικοι�  προ� σβάσης.  Επιπλέ�ον,  ο  έ�λέγχος  προ� σβάσης  μπορέι�  νά  ρυθμιστέι�  γιά  κάθορισμέ�νές
διέυθυ� νσέις MAC. 
7. Ακουστικές και φωτεινές προειδοποιητικές ενδείξεις 
Κά� θέ  κέρκι�δά  έι�νάι  έξοπλισμέ�νη  μέ  άκουστικέ�ς  κάι  φωτέινέ�ς  (προάιρέτικέ�ς)  προέιδοποιητικέ�ς
ένδέι�ξέις  τοποθέτημέ�νές  στο  πι�σω  μέ�ρος  της  κέρκι�δάς,  οι  οποι�ές  ένέργοποιου� ντάι  σέ  πέρι�πτωση
συνάγέρμου�  (τάχέι�ά  συχνο� τητά).  Μπορου� ν  νά  στάμάτη� σουν  μέ  το  κουμπι�  διάκοπη� ς  της
προέιδοποιητικη� ς  έ�νδέιξης. Ότάν οι προέιδοποιητικέ�ς ένδέι�ξέις ένέργοποιου� ντάι ως προέιδοποι�ηση
κλέισι�μάτος της κέρκι�δάς (άργη�  συχνο� τητά), οι ένδέι�ξέις δέν μπορου� ν νά στάμάτη� σουν μέ το κουμπι�.

8. Περιγραφή λειτουργίας 
Μο� λις έγκάτάστάθέι�  κάι συνδέθέι�  στο συ� στημά, η κέρκι�δά άνάδιπλω� νέτάι μέ�χρι νά φτά� σουμέ στους
οριάκου� ς διάκο� πτές.  Μο� λις φτά� σέι στους οριάκου� ς διάκο� πτές, η κέρκι�δά θά έπάνάλάμβά� νέι πά� ντά
την ι�διά τροχιά� . 
Οι  πάρά� μέτροι  του  συστη� μάτος  μπορου� ν  νά  ρυθμιστου� ν  μέ�σω  της  οθο� νης  άφη� ς.  Η  τροχιά�  της
κέρκι�δάς διορθω� νέτάι έ�ξυπνά, ω� στέ νά στάμάτά�  άυτο� μάτά στην κάθορισμέ�νη άπο� στάση το� σο κάτά�
την άνάδι�πλωση ο� σο κάι κάτά�  το ά� νοιγμά. Η λέιτουργι�ά θά έι�νάι ομάλη� , άθο� ρυβη κάι έλέγχο� μένη. Σέ
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πέρι�πτωση οποιάσδη� ποτέ δυσλέιτουργι�άς, οι άκουστικέ�ς κάι φωτέινέ�ς προέιδοποιητικέ�ς ένδέι�ξέις θά
ένέργοποιηθου� ν κάι η κέρκι�δά θά στάμάτη� σέι.

Ε. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Κά� θέ κέρκι�δά έι�νάι έξοπλισμέ�νη μέ πλάιkνέ�ς κάι πι�σω κουπάστέ�ς άπο�  χάλυ� βδινο σωλη� νά, μέ διά� μέτρο
40 mm κάι πά� χος 2 mm. Οι ρά� γές έι�νάι σχέδιάσμέ�νές κάι συνάρμολογημέ�νές μέ έλάφριά�  κλι�ση, έ�τσι
ω� στέ  νά  μην  έι�νάι  άπάράι�τητο  νά  άφάιρου� ντάι  κάι  νά  έπάνάτοποθέτου� ντάι  ο� τάν  η  κέρκι�δά
άνάδιπλω� νέτάι. Οι χέιρολισθη� ρές θά πρέ�πέι νά άφάιρέθου� ν μο� νο στην πέρι�πτωση που οι κέρκι�δές
έι�νάι έγκάτέστημέ�νές σέ μιά θέ�ση που θά μπορου� σέ νά έπηρέάστέι� το πλάι�σιο.

Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές: Λέπτομέ�ρέιές προστάτέυτικω� ν κιγκλιδωμά� των

ΣΤ. ΔΑΠΕΔΟ & ΣΚΑΛΙΑ 
Το  δά� πέδο  έι�νάι  άπο�  πολυστρωμάτικέ�ς  άδιά� βροχές  σάνι�δές  πυρη� νά  σημυ� δάς,  μέ  άντιολισθητικο�
φάινολικο�  φινι�ρισμά στην έπά� νω ο� ψη κάι φάινολικη�  έπι�πέδη σάνι�δά στην κά� τω ο� ψη. 
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Η  κέρκι�δά  έ�χέι  διάδρο� μους  προ� σβάσης  συ� μφωνά  μέ  τά  τρέ�χοντά  προ� τυπά  άσφάλέι�άς.  Δέν  έι�νάι
άπάράι�τητο νά άφάιρέι�τέ κάι νά έπάνάτοποθέτέι�τέ τά σκάλιά�  κά� θέ φορά�  που άνοι�γέι κάι κλέι�νέι η
κέρκι�δά. Το δά� πέδο κάι τά σκάλοπά� τιά έι�νάι κάτάσκέυάσμέ�νά άπο�  ξυ� λο μέ πυρη� νά άδιά� βροχο κο� ντρά
πλάκέ� σημυ� δάς μέ άντιολισθητικο�  φάινολικο�  φινι�ρισμά.

Στά σκάλοπά� τιά, τοποθέτου� ντάι φωτέινοι�  δέι�κτές (φωτοφωτάυγέι�ς/ photoluminescent η�  φωτέινω� ν
διο� δων / LED) γιά την άσφάλη�  προ� σβάση των θέάτω� ν. 

Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές: Δά� πέδο κάι φωτέινοι� δέι�κτές στά σκάλοπά� τιά.

Ζ. ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Πλέυρικο�  κά� λυμμά  PVC  η�  άπο�  ά� λλο  υλικο�  άντοχη� ς.  Το  άνάφέρο� μένο  προστάτέυτικο�
κλέι�σιμο/κά� λυμμά πρέ�πέι νά στέρέωθέι�  κάι νά άφάιρέθέι�  χέιροκι�νητά γιά τη λέιτουργι�ά άνοι�γμάτος
κάι άνάδι�πλωσης.
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Ενδέικτικη�  φωτογράφι�ά: Πλέυρικο�  κά� λυμμά

Η. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘΕΑΤΩΝ

Τοποθέτου� ντάι πλάστικά�  κάθι�σμάτά χωρι�ς πλά� τη, τά οποι�ά έι�νάι πολυ�  άνθέκτικά�  κάι ά� νέτά μέ κάλη�
άποστρά� γγιση γιά την άποφυγη�  συσσω� ρέυσης νέρου� .  Διάτηρου� ν  το άρχικο�  τους χρω� μά χωρι�ς  νά
ξέθωριά� ζουν άκο� μη κάι στις πιο άντι�ξοές κάιρικέ�ς συνθη� κές. Ει�νάι έιδικά�  σχέδιάσμέ�νά γιά χρη� ση σέ
στά� διά κάι άθλητικέ�ς άι�θουσές. Μπορου� ν νά στέρέωθου� ν άπέυθέι�άς στην κάτάσκέυη�  του συστη� μάτος
κάθι�σμάτος,  έξάσφάλι�ζοντάς  έ�τσι  μιά  άσφάλη�  στέρέ�ωση  που  θά  άντιστέ�κέτάι  σέ  πρά� ξέις
βάνδάλισμου� . 

Ενδέικτικέ�ς Διάστά� σέις: 44,2 x 36,5 x 13,5 cm (πλά� τος x βά� θος x υ� ψος) 
Φινι�ρισμά: Πιστοποιητικο�  πυράντοχη� ς M2 η�  έπέξέργάσι�ά UV M4. 
Χρω� μάτά: Η τέλικη�  χρωμάτικη�  έπιλογη�  θά γι�νέι κάτο� πιν υπο� δέιξης της υπηρέσι�άς.

Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές: Κάθι�σμάτά θέάτω� ν

Πέριλάμβά� νέτάι  η  προμη� θέιά κάι  τοποθέ�τηση τάμπέλω� ν άρι�θμησης σέ  σέιρά� ,  πλέυρά�  κάι  θέ�ση.  Η
άρι�θμηση των πλέυρω� ν γι�νέτάι μέ τάμπέ�λά άλουμινι�ου η�  pvc διάστά� σέων 70Χ70Χ50 mm 2 ψηφι�ων. Η
άρι�θμηση των θέ�σέων γι�νέτάι  μέ  άυτοκο� λλητη τάμπέ�λά τυ� που 3M.  Η άρι�θμηση θά γι�νέι  κάτο� πιν
υπο� δέιξης της υπηρέσι�άς.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο άνά� δοχος  οφέι�λέι  -πέ�ράν της προμη� θέιάς-  νά μέτάφέ�ρέι,  συνάρμολογη� σέι,  έγκάτάστη� σέι  κάι  νά
θέ�σέι  σέ  πλη� ρη λέιτουργι�ά  ο� λη  την κάτάσκέυη� .  Η τέλικη�  συ� νδέση μέ  την ηλέκτρολογικη�  πάροχη� ,
γι�νέτάι  μέ  έυθυ� νη  κάι  κάθοδη� γηση  της  υπηρέσι�άς.  Επι�σης  ο  άνά� δοχος  οφέι�λέι  νά  πάρέ�χέι  πλη� ρη
έγχέιρι�διά χρη� σης κάι συντη� ρησης. Μέτά�  την ολοκλη� ρωση της έγκάτά� στάσης, οφέι�λέι νά πάρέ�χέι έπι�
το� που υπηρέσι�ές έκπάι�δέυσης του προσωπικου�  του Νέ�ου Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου γιά τουλά� χιστον
έ�ξι (6) πλη� ρέις ω� ρές.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Πάρέ�χοντάι οι έγγυη� σέις συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 4.1 της πάρου� σάς διάκη� ρυξης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ο άνά� δοχος υποχρέου� τάι νά πάρέ�χέι μέ την πάρά� δοση της κέρκι�δάς:

1. Τά άνάγκάι�ά λιπάντικά� , άντάλλάκτικά�  κάι υλικά�  γιά τη συντη� ρηση της κέρκι�δάς γιά διά� στημά ένο� ς
(1) έ�τους, άνάλάμβά� νοντάς μέ έ�γγράφη δη� λωση�  του κάι χωρι�ς έπιπλέ�ον κο� στος τη συντη� ρηση�  της, μέ
κάτά� λληλο συνέργέι�ο της έπιλογη� ς του. Κάτά�  το διά� στημά άυτο�  κάι σέ πέρι�πτωση που οι ζημιέ�ς δέν
οφέι�λοντάι σέ φυσιολογικη�  φθορά� , άλλά�  σέ ά� λλους πάρά� γοντές (βάνδάλισμοι� κλπ.), η άποκάτά� στάση
γι�νέτάι μέ κο� στος που βάρυ� νέι την άνάθέ�τουσά άρχη� .

2. Επιπλέ�ον πένη� ντά (50) κάθι�σμάτά, πάνομοιο� τυπά μέ έκέι�νά που θά τοποθέτηθου� ν στην κέρκι�δά,
μάζι�  μέ  τά  άντι�στοιχά  υλικά�  τοποθέ�τησης,  προκέιμέ�νου  νά  άντιμέτωπισθου� ν  άνά� γκές
άντικάτά� στάσης των κάθισμά� των λο� γω φθορω� ν η�  βάνδάλισμω� ν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Γιά την κέρκι�δά θά πρέ�πέι νά υποβληθου� ν (έπι� ποινη�  άποκλέισμου� ):

1. Στάτικη�  άνά� λυση-μέλέ�τη κάτάσκέυη� ς κάτά�  ΕΝ 13200- 5.
2. Πιστοποίηση CE, όπου επιβεβαιώνονται τα πρότυπα:
 European Normative: EN 13200-5 March 2008 (Spectator facilities - Part 5: Telescopic stands) 
 Directive: 2006/95/CE (Low voltage), 2004/108/EC (Electromagnetic compatibility)
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ΟΜΑΔΑ 3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
CPV: 31711200-5 (Ηλέκτρονικοι� πι�νάκές γηπέ�δων)

3.1 Πρόσθετο  σύστημα  φωτεινών  πινάκων  αποτελεσμάτων  και
χρονομέτρησης

Η άνάβά� θμιση άφορά�  την προσθη� κη ονομά� των πάικτω� ν στους υπά� ρχοντές ηλέκτρονικου� ς πι�νάκές κάι
προσθη� κη  ηλέκτρονικω� ν  χρονομέ�τρων  έπι�θέσης  24΄΄  τέσσά� ρων  (4)  ο� ψέων.  Συγκέκριμέ�νά,  τά
προσφέρο� μένά  έι�δη  πρέ�πέι  νά  έι�νάι  άπολυ� τως  συμβάτά�  μέ  το  η� δη  έγκάτέστημέ�νο  συ� στημά
άποτέλέσμά� των  κάι  χρονομέ�τρησης,  το  οποι�ο  τοποθέτη� θηκέ  στά  πλάι�σιά  του  έ�ργου  «Κλέιστο�
Γυμνάστη� ριο  Κάρδι�τσάς  –  Αι�θουσά  Βάρέ�ων  Αθλημά� των».  Το  υπά� ρχον  συ� στημά  έι�νάι  σέ  άπο� λυτη
λέιτουργι�ά, οπο� τέ το ζητου� μένο άπο�  την πάρου� σά προμη� θέιά έι�νάι η έπέ�κτάση�  του, μέ τρο� πο ω� στέ νά
διάσφάλι�ζέτάι ο χέιρισμο� ς του μέ�σω μιάς κέντρικη� ς κονσο� λάς, χωρι�ς δηλάδη�  τά προ� σθέτά στοιχέι�ά που
άποτέλου� ν άντικέι�μένο της προμη� θέιάς, νά άπάιτου� ν ά� λλο έξοπλισμο�  χέιρισμου�  η�  δέυ� τέρο χέιριστη� . Η
πάράπά� νω άπάι�τηση τι�θέτάι ως άνάγκάι�ά έπι� ποινη�  άποκλέισμου� .

1. Υπάρχουσα κατάσταση
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Ενδεικτικές φωτογραφίες υπαρχόντων πινάκων αποτελεσμάτων

Το υπά� ρχον η� δη τοποθέτημέ�νο ηλέκτρονικο�  συ� στημά έ�χέι τά έξη� ς χάράκτηριστικά� :
Φωτεινοί πίνακες (2)

 Μοντέ�λο QN1318 της έτάιρέι�άς Quince electronics
 Διάστά� σέις: 4.000x2.200x50 mm
 Τυ� πος  LED:  CREE C513A-WSS,  CREE C566C-GFF,  CREE C566-AFF,  CREE C566-RFF (άφορά�  τη

φωτέινο� τητά, τη γωνι�ά άνά� γνωσης κάι την άπο� χρωση που ζητου� ν οι προδιάγράφέ�ς)
Κεντρική κονσόλα χειρισμού (1)

 Μοντέ�λο QN1901 της έτάιρέι�άς Quince electronics
 Η κονσο� λά χέιρισμου�  διάθέ�τέι σέιριάκη�  έ�ξοδο RS485 γιά την άποστολη�  των δέδομέ�νων προς τους πι�νάκές

κάι τά χρονο� μέτρά έπι�θέσης 24΄΄.

2. Γενική Περιγραφή
Το  ηλέκτρονικο�  συ� στημά  χρονομέ�τρησης  κάι  άποτέλέσμά� των  άγω� νων  γιά  το  Κλέιστο�  Γυμνάστη� ριο
Κάρδι�τσάς  πρέ�πέι  νά  λέιτουργέι�  συ� μφωνά  μέ  τους  διέθνέι�ς  κάνονισμου� ς  των  ομοσπονδιω� ν  FIBA,
Euroleague,  FIVB,  IHF,  ΕΟΚ,  Basket League κάι  νά  κάλυ� πτέι  τις  άπάιτη� σέις  άγω� νων  Εθνικου�  κάι
Ευρωπάιkκου�  έπιπέ�δου.

Το συ� στημά πρέ�πέι νά έι�νάι πλη� ρές κάι νά άποτέλέι�τάι άπο� :
- 4 τέμά� χιά ηλέκτρονικου� ς πι�νάκές μέ ονο� μάτά πάικτω� ν.  Ενδέικτικέ�ς διάστά� σέις του κά� θέ κομμάτιου� :

1.550x2.200x50 mm,
- 2 τέμά� χιά τέτρά� πλέυρων ηλέκτρονικω� ν χρονομέ�τρων έπι�θέσης 24΄΄- 14΄΄ μέ χρο� νο άγω� νά κάι δέ�κάτο

δέυτέρολέ�πτου τά τέλέυτάι�ά 5 δέυτέρο� λέπτά. Ενδέικτικέ�ς διάστά� σέις της κά� θέ ο� ψης: 80x80x10 cm,
- 1  τέμά� χιο  κέντρικη�  κονσο� λά  χέιρισμου�  των  ηλέκτρονικω� ν  πινά� κων  κάι  των  ηλέκτρονικω� ν

χρονομέ�τρων ως έφέδρικη� ,
- 1 τέμά� χιο remote control γιά το χέιρισμο�  των ηλέκτρονικω� ν χρονομέ�τρων ως έφέδρικο� ,
- 2 τέμά� χιά νέ�ές μέτάλλικέ�ς βά� σέις στη� ριξης των χρονομέ�τρων στις μπάσκέ�τές,
- ο� λά τά άπάράι�τητά υλικά�  στέρέ�ωσης των πινά� κων κάι χρονομέ�τρων,
- ο� λά τά άπάράι�τητά κάλω� διά data γιά τη συ� νδέση των έπέκτά� σέων μέ το υπά� ρχον συ� στημά,
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- ά� μέση συ� νδέση μέ το υπά� ρχον κέντρικο�  χέιριστη� ριο των ηλέκτρονικω� ν πινά� κων κάι χρονομέ�τρων.

Το ηλέκτρονικο�  συ� στημά χρονομέ�τρησης κάι άποτέλέσμά� των άγω� νων πρέ�πέι νά μπορέι� νά έπέκτάθέι� μέ
την προσθη� κη ηλέκτρονικω� ν πινά� κων άποτέλέσμά� των κάι έ�γχρωμων οθονω� ν  LED κάθω� ς κάι νά έι�νάι
συμβάτο�  μέ το συ� στημά precision-time το οποι�ο έι�νάι άπάράι�τητο γιά άγω� νές Ευρωπάιkκου�  έπιπέ�δου η�
A1 Εθνικη� ς Κάτηγορι�άς. Το ηλέκτρονικο�  συ� στημά πρέ�πέι νά μπορέι�  νά συνδέθέι�  ά� μέσά χωρι�ς έπιπλέ�ον
προμη� θέιά μέ τά συστη� μάτά γιά τηλέοπτικέ�ς μέτάδο� σέις των τηλέοπτικω� ν στάθμω� ν ΕΡΤ,  Novasports
κάι  OTE TV κάι μέ τις έτάιρέι�ές στάτιστικω� ν/γράφικω� ν  Galanis Sports Data κάι  DigiCom SA, οι οποι�ές
άποτέλου� ν τους έπι�σημους συνέργά� τές των προάνάφέρθέ�ντων τηλέοπτικω� ν στάθμω� ν,  της Ελληνικη� ς
Ομοσπονδι�άς  Κάλάθοσφάι�ρισης  κάι  του  ΕΣΑΚΕ.  Απάράι�τητά  νά  κάτάτέθου� ν  βέβάιω� σέις  άπο�  τις
πάράπά� νω έτάιρέι�ές γιά συ� νδέση μέ τά προγρά� μμάτά στάτιστικω� ν κάι γράφικω� ν.
Οι  ηλέκτρονικοι�  πι�νάκές  άποτέλέσμά� των  πρέ�πέι  νά  έι�νάι  multi-sport κάτά� λληλοι  γιά  άποτέλέ�σμάτά
άγω� νων κάλάθοσφάι�ρισης,  χέιροσφάι�ρισης,  πέτοσφάι�ρισης  κάι  ποδοσφάι�ρου  σά� λάς.  Πρέ�πέι  νά έι�νάι
κάτάσκέυάσμέ�νοι  μέ τη συ� γχρονη τέχνολογι�ά των φωτοδιο� δων (LED) γιά μέγάλυ� τέρη διά� ρκέιά ζωη� ς
των φωτέινω� ν στοιχέι�ων (πέρισσο� τέρές άπο�  100.000 ω� ρές λέιτουργι�άς).
Η συ� νδέση των ηλέκτρονικω� ν  πινά� κων άποτέλέσμά� των μέ  ονο� μάτά πάικτω� ν  κάι  μέ  τά ηλέκτρονικά�
χρονο� μέτρά έπι�θέσης θά πρέ�πέι νά γι�νέι στην υπά� ρχουσά κονσο� λά χέιρισμου� , ω� στέ νά ένημέρω� νοντάι
άπο�  κοινου�  κάι τάυτο� χρονά. Πρέ�πέι ο� λά μάζι�  νά λέιτουργου� ν σάν ένιάι�ο συ� στημά. Επιπλέ�ον οι έτάιρέι�ές
στάτιστικω� ν κάι τηλέοπτικω� ν μέτάδο� σέων που συλλέ�γουν ο� λά τά δέδομέ�νά άπο�  την κονσο� λά χέιρισμου�
θά πρέ�πέι νά συνέχι�σουν νά πάι�ρνουν το ι�διο πρωτο� κολλο έπικοινωνι�άς κάι άπο�  την ι�διά έ�ξοδο. 
Η έτάιρέι�ά που θά προμηθέυ� σέι τις έπέκτά� σέις μέ τά ονο� μάτά πάικτω� ν, πρέ�πέι νά χρησιμοποιέι� άκριβω� ς
την ι�διά τέχνολογι�ά κάι τά ι�διά LED γιά νά μη φάι�νέτάι διάφορέτικο�  οπτικο�  άποτέ�λέσμά (φωτέινο� τητά,
γωνι�ές  άνά� γνωσης,  άπο� χρωση  έικονοστοιχέι�ων).  Το  ι�διο  ισχυ� έι  κάι  μέ  την  έξωτέρικη�  έμφά� νιση  του
πι�νάκά. Πρέ�πέι νά τάιριά� ζουν οι διάστά� σέις των ψηφι�ων κάι των μέτάλλικω� ν μέρω� ν κάι η έξωτέρικη�
έμφά� νιση νά έι�νάι ι�διά μέ τους υπά� ρχοντές πι�νάκές ω� στέ νά μην άλλοιω� νέτάι το οπτικο�  άποτέ�λέσμά.
Επιπλέ�ον  πρέ�πέι  νά ληφθου� ν  υπο� ψη  οι  μέλλοντικέ�ς  έπέκτά� σέις  που μπορέι�  νά γι�νουν   στο Κλέιστο�
Γυμνάστη� ριο.  Γιά  πάρά� δέιγμά  άν  μέλλοντικά�  τοποθέτηθου� ν  οθο� νές  LED που  θά  δέι�χνουν  κάι  τά
στάτιστικά�  στοιχέι�ά  του  άγω� νά  θά  πρέ�πέι  ο� λά  μάζι�  νά  ένημέρω� νοντάι  τάυτο� χρονά  άπο�  το  ι�διο
χέιριστη� ριο. 

3. Αξιοπιστία, πείρα, εγγυήσεις, πιστοποιητικά, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη
Οι ηλέκτρονικοι�  πι�νάκές άποτέλέσμά� των πρέ�πέι νά φέ�ρουν έγγυ� ηση τουλά� χιστον τριω� ν (3) έτω� ν κάι
έπά� ρκέιά  άντάλλάκτικω� ν  τουλά� χιστον  δέκάπέ�ντέ  (15)  έτω� ν.  ΠΑΡΟΧΗ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ:  Πάρέ�χοντάι  οι
έγγυη� σέις συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 4.1 της πάρου� σάς διάκη� ρυξης.

Επιπλέ�ον  πρέ�πέι  νά έι�νάι  πιστοποιημέ�νοι  μέ  ISO9001:2015,  CE κάι  RoHS.  Ο προμηθέυτη� ς  πρέ�πέι  νά
άνάλά� βέι την πλη� ρη τοποθέ�τηση κάι συ� νδέση του πι�νάκά κάι των χρονομέ�τρων, την έκπάι�δέυση των
χέιριστω� ν κάθω� ς κάι νά πάρέ�χέι πλη� ρη κάι ά� μέση τέχνικη�  υποστη� ριξη σέ πέρι�πτωση βλά� βης. Επιπλέ�ον
νά κάτάτέθου� ν βέβάιω� σέις άπο�  κά� ποιον Επι�σημο Φορέ�ά της Ελληνικη� ς Κάλάθοσφάι�ρισης (ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ)
που θά άποδέικνυ� ουν ο� τι ο προμηθέυτη� ς διάθέ�τέι την άπάιτου� μένη πέι�ρά κάι τέχνογνωσι�ά γιά κά� λυψη
άγω� νων  υψηλου�  έπιπέ�δου.  Επι�σης  πρέ�πέι  άπάράι�τητά  κάι  έπι�  ποινη�  άποκλέισμου�  νά  κάτάτέθέι�
άνάλυτικο� ς  κάτά� λογος  μέ  σχέτικά�  έ�ργά  στον  οποι�ο  θά  άνάγρά� φέτάι  το  κλέιστο�  γυμνάστη� ριο,  ο
υπέυ� θυνος έπικοινωνι�άς κάι η διοργά� νωση υψηλου�  έπιπέ�δου που διέξη� χθη. 

4. Επεκτάσεις του ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων
Ονο� μάτά πάικτω� ν μέ 10 τουλά� χιστον χάράκτη� ρές γιά κά� θέ πάι�κτη (12 πάι�κτές γιά κά� θέ ομά� δά) υ� ψους
τουλά� χιστον  130  mm λέυκου�  χρω� μάτος.  Πρέ�πέι  έπι�σης  νά  υποστηρι�ζοντάι  Ελληνικοι�  κάι  Λάτινικοι�
χάράκτη� ρές.  Η έπέ�κτάση πρέ�πέι  υποχρέωτικά�  κάι  έπι�  ποινη�  άποκλέισμου�  νά άποτέλέι�  συνέ�χέιά  του
πι�νάκά  κάι  ο  χέιρισμο� ς  της  θά  γι�νέτάι  άπο�  το  κέντρικο�  χέιριστη� ριο  του  πι�νάκά  κάι  ο� χι  άπο�  ά� λλη
άνέξά� ρτητη συσκέυη� .

5. Ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ με χρόνο αγώνα και δέκατο δευτερολέπτου 
Η λέιτουργι�ά των χρονομέ�τρων πρέ�πέι νά έι�νάι άπολυ� τως συ� μφωνη μέ τις διέθνέι�ς προδιάγράφέ�ς της
FIBA κάι της Euroleague. Οι ένδέι�ξέις των ηλέκτρονικω� ν χρονομέ�τρων πρέ�πέι νά έι�νάι οι έξη� ς:

Χρόνος επίθεσης
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Αριθμο� ς ψηφι�ων: 2 (μέτάξυ�  των δυ� ο ψηφι�ων πρέ�πέι νά υπά� ρχέι τέλέι�ά η οποι�ά θά άνά� βέι ο� τάν ο χρο� νος
έπι�θέσης βρι�σκέτάι κά� τω άπο�  τά 5 sec γιά νά φάι�νέτάι ο χρο� νος έπι�θέσης μέ δέ�κάτο δέυτέρολέ�πτου κάι
νά άποφέυ� γέτάι η συ� γχυση μέτάξυ�  του 24 κάι του 2.4, του 23 κάι του 2.3, κ.ο.κ.)
Χρω� μά ψηφι�ων: κο� κκινο
Ύψος ψηφι�ων: 310 mm
Πλά� τος ψηφι�ων: 160 mm
Πά� χος ψηφι�ων: 3 σέιρέ�ς LED

Τά ηλέκτρονικά�  χρονο� μέτρά πρέ�πέι νά λέιτουργου� ν συ� μφωνά μέ τους νέ�ους διέθνέι�ς κάνονισμου� ς άπο�
24΄΄  έ�ως  0.0΄΄  μέ  έ�νδέιξη  δέκά� του  δέυτέρολέ�πτου  τά  τέλέυτάι�ά  5  sec του  χρο� νου  έπι�θέσης  των  24
δέυτέρολέ�πτων (4.9, … , 0.0). Τά δέυτέρο� λέπτά 9,8,7,6,5 θά έμφάνι�ζοντάι στο δέξιο�  ψηφι�ο ο� πως κοιτά� μέ
τά χρονο� μέτρά.

Χρόνος αγώνα
Αριθμο� ς ψηφι�ων: 4 (μέτάξυ�  των δυ� ο κέντρικω� ν ψηφι�ων πρέ�πέι νά υπά� ρχουν 3 τέλέι�ές σέ κάτάκο� ρυφη
διά� τάξη – η μέσάι�ά τέλέι�ά πρέ�πέι νά έι�νάι σέ κο� κκινο χρω� μά κάι θά άνά� βέι ο� τάν στάμάτά� έι νά μέτρά� έι ο
χρο� νος άγω� νά έξάσφάλι�ζοντάς τη μέ�γιστη άξιοπιστι�ά).
Χρω� μά ψηφι�ων: κι�τρινο
Ύψος ψηφι�ων: 210 mm
Πλά� τος ψηφι�ων: 105 mm
Πά� χος ψηφι�ων: 2 σέιρέ�ς LED

Κόκκινο φωτεινό σημείο ένδειξης τέλους χρόνου επίθεσης
Τά ηλέκτρονικά�  χρονο� μέτρά πρέ�πέι νά έ�χουν έ�νά κο� κκινο φωτέινο�  σημέι�ο διάμέ�τρου 50 mm το οποι�ο θά
άνά� βέι μέ τη λη� ξη του χρο� νου έπι�θέσης.

Κίτρινη οριζόντια γραμμή ένδειξης τέλους χρόνου επίθεσης
Επιπλέ�ον,  συ� μφωνά μέ τους νέ�ους κάνονισμου� ς,  μέ τη λη� ξη του χρο� νου έπι�θέσης (24  sec) πρέ�πέι  νά
άνά� βέι μι�ά οριζο� ντιά φωτέινη�  γράμμη�  LED κι�τρινου χρω� μάτος σέ κά� θέ μπάσκέ�τά. 

Η έπιφά� νέιά των ηλέκτρονικω� ν χρονομέ�τρων πρέ�πέι νά έι�νάι ά� θράυστη στά χτυπη� μάτά της μπά� λάς.
Τά ηλέκτρονικά�  χρονο� μέτρά πρέ�πέι νά τηρου� ν την άπάι�τηση γιά κάλιμπρά� ρισμά των φωτέινω� ν μπάρω� ν
LED (κο� κκινές κάι κι�τρινές) μέ το μηδένισμο�  των χρο� νων (άγω� νά κάι 24΄΄) γιά άκρι�βέιά σέ έπι�πέδο 25
fps.
Πρέ�πέι νά πέριλάμβά� νέτάι μι�ά κο� ρνά υψηλη� ς ισχυ� ος (μέγάλυ� τέρη άπο�  100 dB μέ διάφορέτικο�  η� χο άπο�
άυτη�  του κέντρικου�  πι�νάκά) άνά�  συσκέυη� . Οι κο� ρνές πρέ�πέι νά ηχου� ν τάυτο� χρονά μέτάξυ�  τους κάι νά
έι�νάι άπολυ� τως συγχρονισμέ�νές μέ τις κι�τρινές φωτέινέ�ς μπά� ρές. 

6. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού πίνακα και ηλεκτρονικών χρονομέτρων
Γιά το βέ�λτιστο οπτικο�  άποτέ�λέσμά πρέ�πέι νά τηρου� ντάι ικάνέ�ς άποστά� σέις το� σο μέτάξυ�  των ψηφι�ων
της ι�διάς έ�νδέιξης ο� σο κάι μέτάξυ�  των διάφορέτικω� ν ένδέι�ξέων. Συγκέκριμέ�νά πρέ�πέι:

ά. μέτάξυ�  των ψηφι�ων της ι�διάς έ�νδέιξης νά τηρέι�τάι άπο� στάση των ψηφι�ων τουλά� χιστον ένο� ς  pixel
κάτά�  πλά� τος.
β. μέτάξυ�  των διάφορέτικω� ν ένδέι�ξέων νά υπά� ρχέι άπο� στάση τουλά� χιστον ένο� ς ψηφι�ου κάτά�  πλά� τος
κάι μισου�  ψηφι�ου κάτά�  υ� ψος.
- Η έπιφά� νέιά του ηλέκτρονικου�  πι�νάκά κάι των χρονομέ�τρων πρέ�πέι νά έι�νάι ά� θράυστη κάι άνθέκτικη�

στά  χτυπη� μάτά  της  μπά� λάς  (κάλάθοσφάι�ρισης,  πέτοσφάι�ρισης,  χέιροσφάι�ρισης,  ποδοσφάι�ρου
σά� λάς).  Δέν έπιτρέ�πέτάι η χρη� ση προστάτέυτικου�  μέτάλλικου�  πλέ�γμάτος το οποι�ο  έμποδι�ζέι  την
έμφά� νιση των ένδέι�ξέων κάι άλλοιω� νέι το οπτικο�  άποτέ�λέσμά.

- Η οδη� γηση των έικονοστοιχέι�ων (pixels) πρέ�πέι  νά έι�νάι άπάράι�τητά στάτικη�  (ο� χι  σά� ρωση) ω� στέ
ο� τάν έ�νά σημέι�ο pixel πάρουσιά� σέι βλά� βη, άυτη�  νά πέριορι�ζέτάι μο� νο στο συγκέκριμέ�νο pixel κάι ο� χι
σέ ολο� κληρο άριθμητικο�  στοιχέι�ο η�  ολο� κληρο τμη� μά πι�νάκά. Αυτη�  η λέιτουργι�ά έι�νάι άπάράι�τητη
ω� στέ νά έι�νάι πά� ντά έυδιά� κριτές οι ένδέι�ξέις κάι η διέξάγωγη�  των άγω� νων νά γι�νέτάι ομάλά�  άκο� μη
κάι σέ πέρι�πτωση τοπικη� ς βλά� βης στον πι�νάκά.
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- Ο ηλέκτρονικο� ς πι�νάκάς πρέ�πέι νά έι�νάι έξ’ ολοκλη� ρου ηλέκτρονικο� ς, ένω�  οι ηλέκτρονικέ�ς πλάκέ�τές
τυπωμέ�νων κυκλωμά� των νά έι�νάι ά� ριστης μηχάνικη� ς στη� ριξης, ω� στέ νά άντικάθι�στάντάι έυ� κολά σέ
πέρι�πτωση βλά� βης.  

- Η  λέιτουργι�ά  του  πι�νάκά  κάι  των  χρονομέ�τρων  πρέ�πέι  νά  βάσι�ζέτάι  στην  τέχνολογι�ά  των
μικρουk πολογιστω� ν  γιά  δυνάτο� τητά  άλλάγη� ς  του  λογισμικου�  σέ  πέρι�πτωση  άλλάγη� ς  των
κάνονισμω� ν άπο�  τις Ομοσπονδι�ές.

- Ο σκέλέτο� ς νά έι�νάι βάμμέ�νος μέ μοριάκη�  βάφη�  σέ χρω� μά μάυ� ρο μάτ.
- Ο ηλέκτρονικο� ς πι�νάκάς πρέ�πέι νά έ�χέι διά� γνωση LED Test γιά τον έ�λέγχο της ομάλη� ς λέιτουργι�άς

των ένδέι�ξέων.
- Πρέ�πέι νά γι�νέτάι άποθη� κέυση των στοιχέι�ων του άγω� νά έ�τσι ω� στέ σέ πέρι�πτωση διάκοπη� ς ρέυ� μάτος

νά γι�νέτάι ά� μέση έπάνάφορά�  μέ την λέιτουργι�ά της έπάνά� κλησης (Re-Call).
- Πρέ�πέι νά υπά� ρχέι έπάνάφορά�  των άποτέλέσμά� των του τέλέυτάι�ου άγω� νά (Last Game Re-Call).
- Η τροφοδοσι�ά του ηλέκτρονικου�  πι�νάκά κάι των χρονομέ�τρων πρέ�πέι νά έι�νάι 230V – 50Hz.
- Οι ηλέκτρονικοι� πι�νάκές κάι τά χρονο� μέτρά δέν πρέ�πέι νά έ�χουν άιχμηρέ�ς γωνι�ές κάι άκμέ�ς.
- Η τοποθέ�τηση�  τους πρέ�πέι νά έι�νάι στάθέρη�  κάι άσφάλη� ς έι�τέ γι�νέι στον τοι�χο έι�τέ κρέμάστέι� άπο�  την

οροφη�  κάι νά τοποθέτέι�τάι στο κάτά� λληλο υ� ψος κάι σημέι�ο ω� στέ νά έι�νάι οράτο� ς άπο�  ο� λους τους
συμμέτέ�χοντές στον άγω� νά (πάι�κτές, προπονητέ�ς, γράμμάτέι�ά, φι�λάθλοι).

- Η συντη� ρηση των πινά� κων κάι των χρονομέ�τρων πρέ�πέι νά γι�νέτάι χωρι�ς νά άπάιτέι�τάι νά κάτέ�βέι
στο έ�δάφος.

- Απο�  την μονά� δά χέιρισμου�  νά μπορέι� νά γι�νέι ρυ� θμιση της φωτέινο� τητάς των ένδέι�ξέων των πινά� κων
κάι των χρονομέ�τρων άνά� λογά μέ τις συνθη� κές φωτισμου�  στον άγωνιστικο�  χω� ρο (δυνάτο� ς/χάμηλο� ς
φωτισμο� ς) μέ τουλά� χιστον 8 έπι�πέδά φωτέινο� τητάς.

- Η μονά� δά χέιρισμου�  πρέ�πέι νά έ�χέι τις άπάράι�τητές έξο� δους ση� μάτος γιά τά συστη� μάτά στάτιστικη� ς
κάι γράφικω� ν.

Πρέπει  υποχρεωτικά  και επί  ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν φωτογραφίες (και όχι  μόνο
τεχνικά  σχέδια)  από  τα  προτεινόμενα  μοντέλα  ηλεκτρονικού  πίνακα  και  ηλεκτρονικών
χρονομέτρων  στις  οποίες  θα  απεικονίζονται  εμφανώς  όλες  οι  παραπάνω  ενδείξεις.  Καθώς
επίσης  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  αναλυτικά  ο  τρόπος  σύνδεσης  με  την  υπάρχουσα  κεντρική
κονσόλα χειρισμού των ηλεκτρονικών πινάκων του νέου κλειστού γυμναστηρίου Καρδίτσας.

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CPV: 39713410-0 (Μηχάνέ�ς κάθάρισμου�  δάπέ�δων)

4.1 Μηχάνημα  περιποίησης  δαπέδων  με πλήρη  παρελκόμενα  και
εξοπλισμό 

Το  μπάτάριοκι�νητο  μηχά� νημά  πλυ� σης  κάι  πέριποι�ησης  δάπέ�δων,  θά  κάλυ� πτέι  κάτά�  τον  πλέ�ον
άποτέλέσμάτικο�  κάι  άποδοτικο�  τρο� πο  τις  άνά� γκές  κάθάρισμου�  έσωτέρικω� ν  χω� ρων του  κλέιστου�
γυμνάστηρι�ου. Θά έι�νάι άπολυ� τως κάινου� ργιο, προ� σφάτης κάτάσκέυη� ς κάι προηγμέ�νης τέχνολογι�άς
κάι  σχέδιάσμου�  κάτάσκέυη� ς.  Θά  χάράκτηρι�ζέτάι  άπο�  πολυ�  μέγά� λη  έυέλιξι�ά  κινη� σέων,  έυκολι�ά
χέιρισμω� ν,  υψηλη�  έργονομι�ά  κάι  θά  έι�νάι  άπολυ� τως  κάτά� λληλο  άκο� μη  κάι  γιά  τις  πιο  δυ� σκολές
άπάιτη� σέις κάθάρισμου�  των χω� ρων, έπιτυγχά� νοντάς ά� ριστά άποτέλέ�σμάτά κάθάριο� τητάς.

Η λέιτουργι�ά του μηχάνη� μάτος θά γι�νέτάι μέ μπάτάρι�ές. Το συγκέκριμέ�νο μηχά� νημά θά διάθέ�τέι δυο
(2) μπάτάρι�ές 12 V κάι 105 Ah η κά� θέ μιά, οι οποι�ές έι�νάι κλέιστου�  τυ� που (δέν άπάιτέι�τάι συντη� ρηση
κάι  δέν  χρέιά� ζέτάι  πλη� ρωση  μέ  υγρο� ),  κάλω� διο  συ� νδέσης,  κάθω� ς  έπι�σης  κάι  το  άντι�στοιχο  φις.
Επιπλέ�ον, θά διάθέ�τέι ένσωμάτωμέ�νο φορτιστη�  24  V. Η άυτονομι�ά του μηχάνη� μάτος έι�νάι πέρι�που
2,5 ω� ρές.
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Η  λέιτουργι�ά  του  μηχάνη� μάτος,  γι�νέτάι  άπο�  έ�νάν  χρη� στη  ο  οποι�ος  κά� θέτάι  σέ  έ�νά  έργονομικο�
κά� θισμά, ρυθμιζο� μένο, τοποθέτημέ�νο στο κέ�ντρο άυτου� . Ο χέιρισμο� ς κάι ο έ�λέγχος της κι�νησης του
προσφέρο� μένου  μηχάνη� μάτος  θά  έι�νάι  πολυ�  άπλο� ς  κάι  λέιτουργικο� ς.  Θά  διάθέ�τέι  δυ� ο
ομοιοδιά� στάστους τροχου� ς  μέ συμπάγέ�ς πέριμέτρικο�  έλάστικο�  κάτά� λληλης διάμέ�τρου κάι άντοχη� ς
στο πι�σω μέ�ρος, έ�νά τροχο�  στο μπροστά�  μέ�ρος κάι δισκοέιδη�  βου� ρτσά στο ένδιά� μέσο των τροχω� ν.
Επι�σης,  θά  διάθέ�τέι  μιά  κυρτη�  λέπι�δά  άνάρρο� φησης  (squeegee τυ� που  V-Shape)  των  υγρω� ν,  μέ
λάστιχά� κιά διάφάνη�  άπο�  πολυουρέθά� νιο, πι�σω άπο�  τους οπι�σθιους τροχου� ς του μηχάνη� μάτος.

Το  μπάτάριοκι�νητο  μηχά� νημά  πλυ� σης  κάι  πέριποι�ησης  δάπέ�δων  διάθέ�τέι  δυ� ο  κά� δους,
κάτάσκέυάσμέ�νους  άπο�  πλάστικο�  πολυπροπυλέ�νιο  (PP)  ιδιάι�τέρης  άντοχη� ς,  έ�νάν  γιά  το  κάθάρο�
διά� λυμά χωρητικο� τητά τουλά� χιστον 60 lit κάι έ�νάν γιά την συγκέ�ντρωση του βρω� μικου διάλυ� μάτος
χωρητικο� τητάς τουλά� χιστον 70  lit.  Η πλη� ρωση του κά� δου του κάθάρου�  διάλυ� μάτος  γι�νέτάι  πολυ�
έυ� κολά άπο�  τον χρη� στη, άπο�  το στο� μιο στο πά� νω μέ�ρος του κά� δου. Το ι�διο έυ� κολά γι�νέτάι κάι η
έκκέ�νωση  του  κά� δου  του  βρω� μικου  διάλυ� μάτος,  άπο�  έ�νάν  έιδικο�  σωλη� νά  στο  πι�σω  μέ�ρος  της
μηχάνη� ς.  Η άπο� δοση του προσφέρο� μένου μηχάνη� μάτος,  λάμβά� νοντάς υπο� ψη ως μέ�ση τάχυ� τητά 5
km /  hr, έι�νάι τουλά� χιστον 2.600  m 2 /  hr. Ο ρυθμο� ς ροη� ς νέρου�  έι�νάι κάτά�  μέ�γιστο 2,5  L/min κάι
μπορέι�  νά  ρυθμιστέι�  άνά� λογά  μέ  το  ρυ� πο.  Οι  διάστά� σέις  του  προσφέρο� μένου  μηχάνη� μάτος  έι�νάι
μη� κος  χ  πλά� τος  χ  υ� ψος:  1310  χ  590  χ  1066  mm.  Στο  πλά� τος  δέν  συμπέριλάμβά� νέτάι  η  ρά� βδος
άνάρρο� φησης.

Το  μηχά� νημά  έι�νάι  ιδιάι�τέρά  έυέ�λικτο  στην  κι�νηση  του  κάι  έι�νάι  έξοπλισμέ�νο  μέ  έ�νά  έξάιρέτικά�
δυνάτο�  μοτέ�ρ κι�νησης, το οποι�ο του έπιτρέ�πέι την κι�νηση σέ έπιφά� νέιές μέ άνηφορικη�  κλι�ση έ�ως κάι
8%.

Επιπλέ�ον,  το  μηχά� νημά  δάπέ�δου  θά  διάθέ�τέι  την  κάτά� λληλη  υποδομη�  έ�τσι  ω� στέ  νά  μπορέι�  νά
προσάρμοστέι�  σέ άυτο�  γρη� γορά κάι έυ� κολά,  χωρι�ς  την άνά� γκη προ� σθέτων τέχνικω� ν μέτάτροπω� ν,
προ� σθέτο κιτ μονά� δάς προκάτάρκτικη� ς σά� ρωσης, συ� στημά σφουγγάρι�σμάτος μέ ψέκάσμο�  κάι κιτ
κουτιου�  γιά την τοποθέ�τηση έξάρτημά� των. Τέ�λος θά έ�χέι την δυνάτο� τητά άφάι�ρέσης της βου� ρτσάς
κάι  προσθη� κης  στη  θέ�ση  της  οδηγου�  τσο� χάς  μέ  την  κάτά� λληλη  τσο� χά  γιά  βέ�λτιστο  άποτέ�λέσμά
κάθάρισμου� .

Το μπάτάριοκι�νητο μηχά� νημά πλυ� σης κάι πέριποι�ησης δάπέ�δων θά πρέ�πέι νά μπορέι� νά πέριποιέι�τάι
ο� λά τά δά� πέδά που βρι�σκοντάι στο χω� ρο του Νέ�ου Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου,  δηλάδη�  μέ τη χρη� ση
κάτά� λληλων βουρτσω� ν: ξυ� λινο πάρκέ�  άγωνιστικου�  χω� ρου, μάρμά� ρινο δά� πέδο, βιομηχάνικο�  δά� πέδο,
δά� πέδο μέ κέράμικά�  πλάκι�διά, δά� πέδο μέ έπι�στρωση linoleum. 

Το πέριγράφο� μένο μηχά� νημά θά πάράδοθέι�  χωρι�ς έπιπλέ�ον χρέ�ωση μέ τις άπάράι�τητές μπάτάρι�ές,
φορτιστη� , Plug SB, κάλω� διο συ� νδέσης.

Πρόσθετος εξοπλισμός

Επι�σης,  στην  προμη� θέιά  πέριλάμβά� νοντάι  χωρι�ς  έπιπλέ�ον  χρέ�ωση  τά  πάράκά� τω  έι�δη,  τά  οποι�ά
πρέ�πέι νά έι�νάι άπολυ� τως συμβάτά�  μέ τη μηχάνη�  πέριποι�ησης δάπέ�δου:

Πέριγράφη�  Ποσο� τητά

Οδηγο� ς τσο� χάς 1

Σέτ  τσο� χές  των πέ�ντέ  (5)  γιά  κά� θέ  μιά  άπο�  τις  πάράκά� τω
πέ�ντέ  (5)έπιφά� νέιές:  ξυ� λινο  πάρκέ�  άγωνιστικου�  χω� ρου,
μάρμά� ρινο δά� πέδο, βιομηχάνικο�  δά� πέδο, δά� πέδο μέ κέράμικά�
πλάκι�διά, δά� πέδο μέ έπι�στρωση linoleum

5

Προ� σθέτο  κιτ  γιά  λάβέ�ς  σά� κκων  άπορριμμά� των  μάζι�  μέ
δάγκά� νά συλλογη� ς

1

Προ� σθέτο κιτ μονά� δάς προκάτάρκτικη� ς σά� ρωσης μέ πάνέ�τά 1

Στη� ριγμά σφουγγάρο� πάνου 1

Συ� στημά σφουγγάρι�σμάτος μέ ψέκάσμο� 1

Αντάλλάκτικέ�ς πάνέ�τές μικροιkνω� ν 25
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Εφάρμοζο� μένο  κουτι�  γιά  προ� σθέτά  έξάρτη� μάτά  πάνιά� ,
ξυ� στρές,  άντάλλάκτικά� ,  έφέδρικέ�ς  σάκου� λές  άπορριμμά� των,
γά� ντιά

1

Χημικο�  διά� λυμά κάθάρισμου�  σέ συσκέυάσι�ά 10 lt 10

Πρόσθετες παροχές – εγγυήσεις

Τά πάρέχο� μένά προιkο� ντά πρέ�πέι νά έι�νάι πιστοποιημέ�νά κάτά�  ISO κάι νά συνοδέυ� οντάι άπο�  CE.

Για τη μηχανή και όλο τον εξοπλισμό, παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση ενός (1) έτους.

Η μέτάφορά� , πάρά� δοση κάι πλη� ρης θέ�ση σέ λέιτουργι�ά έι�νάι έυθυ� νη του άνάδο� χου χωρι�ς έπιπλέ�ον
χρέ�ωση. Επι�σης, ο άνά� δοχος οφέι�λέι νά πάρέ�χέι άντάλλάκτικά�  γιά διά� στημά δέ�κά (10) έτω� ν, ο� ποτέ
του ζητηθέι�. Τέ�λος, ο άνά� δοχος υποχρέου� τάι νά πάρέ�χέι υπηρέσι�ές έκπάι�δέυσης στο προσωπικο�  που
θά χέιριστέι� τη μηχάνη�  κάι τον πάρέλκο� μένο έξοπλισμο� , κάθω� ς κάι κά� θέ ά� λλη τέχνικη�  υποστη� ριξη που
άφορά�  στην έκμά� θηση κάι λέιτουργι�ά της μηχάνη� ς.

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

CPV: 39710000-2 (Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές)

5.1 Μηχανή παραγωγής πάγου

Ανοξέι�δωτη μηχάνη�  πάράγωγη� ς πά� γου μέ ψέκάσμο� .  Δυνάτο� τητά πάράγωγη� ς σέ συμπάγη�  πάγά� κιά
12-20 gr κάι ημέρη� σιά άπο� δοση 20 kgr/24h τουλά� χιστον. Μέ ένσωμάτωμέ�νη άποθη� κη τουλά� χιστον 4
kgr. Ενδέικτικέ�ς διάστά� σέις Μη� κος 35 cm, Πλά� τος 50 cm, υ� ψος 60 cm.   Εγγύηση καλής λειτουργίας:
Τουλάχιστον 1 ΕΤΟΣ.

5.2 Αποθήκη πάγου ανοξείδωτη 80 kgr

Αποθη� κη  πά� γου  χωρητικο� τητάς  τουλά� χιστον  80  kgr,  μέ  έξωτέρικη�  κάτάσκέυη�  άπο�  άνοξέι�δωτο
χά� λυβά κάι έσωτέρικη�  υψηλη� ς ποιο� τητάς μο� νωση. Κάτά� λληλη γιά διάτη� ρηση του πά� γου γιά μέγά� λο
διά� στημά. Νά διάθέ�τέι άποχέ�τέυση. Ενδέικτικέ�ς διάστά� σέις Μη� κος 68 cm, Πλά� τος 55 cm, υ� ψος 85 cm.
Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον 2 ΕΤΗ.

5.3 Πλυντήριο - Στεγνωτήριο 

Πλυντη� ριο -  Στέγνωτη� ριο μέ χωρητικο� τητά (κάτά�  έλά� χιστο) 9 κιλω� ν ρου� χων πλυ� σης κάι  6 κιλω� ν
στέγνω� μάτος.  Ελά� χιστές  στροφέ�ς  άνά�  λέπτο� :  1400.  Μέ οθο� νη  ένδέι�ξέων,  δυνάτο� τητά γιά χρονικο�
προγράμμάτισμο�  πλυ� σης  κάι  δυνάτο� τητά  ζυγι�σμάτος  ρου� χων.  Μέ  λέιτουργι�ά  άτμου� .  Ενέργέιάκη�
κλά� ση: Τουλά� χιστον B. Ενδέικτικέ�ς διάστά� σέις: Βά� θος 65 cm, Πλά� τος 60 cm, Ύψος 80 cm. Εγγύηση
καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον 2 ΕΤΗ.

5.4 Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής προτζέκτορα
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Ηλέκτροκι�νητη οθο� νη προβολη� ς προτζέ�κτορά άνάλογι�άς 16:9, μέ διάγω� νιο τουλά� χιστον 100" (inches)
, τηλέχέιριστη� ριο, μέ βά� ση κάι υλικά�  τοποθέ�τησης. Πέριλάμβά� νέτάι η τοποθέ�τηση.  Εγγύηση καλής
λειτουργίας: Τουλάχιστον 1 ΕΤΟΣ.

5.5 Ψυγείο μονόπορτο

Ψυγέι�ο μονο� πορτο μέ χωρητικο� τητά συντη� ρησης min. 80 lt κάι χωρητικο� τητά κάτά� ψυξης min. 10 lt.
Ενέργέιάκη� ς κλά� σης E η�  μέγάλυ� τέρης. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον 2 ΕΤΗ.

5.6 Μηχανή προβολής - προτζέκτορας

Επάγγέλμάτικο� ς βιντέοπροβολέ�άς - προτζέ�κτοράς άνά� λυσης Full HD 3D, 1080p άνά� λυσης 1920Χ1080
τουλά� χιστον,  aspect ratio 16:9,  φωτέινο� τητά  τουλά� χιστον  3.000  lumens,  άντι�θέση  τουλά� χιστον
10000:1, άσυ� ρμάτη συνδέσιμο� τητά, μέ τηλέχέιριστη� ριο, βά� ση τοποθέ�τησης στην οροφη�  κάι ο� λά τά
άπάράι�τητά  κάλω� διά  κάι  υλικά�  γιά  την  πλη� ρη  έγκάτά� στάση  στην  οροφη� .  Πέριλάμβά� νέτάι  η
τοποθέ�τηση. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον 2 ΕΤΗ.

5.7 Τηλεόραση LED 40-43" Smart TV με επιτοίχια βάση

Συσκέυη�  τηλέο� ράσης τέχνολογι�άς  LED Ultra HD 4K, μέγέ�θους οθο� νης 40- 43'', άνά� λυση 3840X2160,
Smart TV,  μέ  USB Media Player,  συνδέσιμο� τητά  Bluetooth,  Wi-Fi.  Πέριλάμβά� νοντάι  ο� λά  τά
πάρέλκο� μένά  μέ�ρη  (τηλέχέιριστη� ριο,  τροφοδοτικο� ,  έπιτράπέ�ζιά  βά� ση,  κάλω� διά  συ� νδέσης  HDMI,
οδηγο� ς λέιτουργι�άς σέ έλληνικη�  γλω� σσά). Πέριλάμβά� νέτάι έπιτοι�χιά βά� ση στη� ριξης άνά� λογά μέ το
προ� τυπο  VESA κάθω� ς  κάι  ο� λά  τά  υλικά�  τοποθέ�τησης.  Πέριλάμβά� νέτάι  η  τοποθέ�τηση.  Εγγύηση
καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον 2 ΕΤΗ.

5.8 Blue Ray player

Συσκέυη�  Blue Ray Player FULL HD 3D, μέ τηλέχέιριστη� ριο, δυνάτο� τητά άνάπάράγωγη� ς άπο�  USB, θυ� ρά
ethernet, HDMI, συνδέσιμο� τητά Bluetooth κάι Wi-Fi.  Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον 2
ΕΤΗ.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Πάρέ�χοντάι οι έγγυη� σέις συ� μφωνά μέ το ά� ρθρο 4.1 της πάρου� σάς διάκη� ρυξης.

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

CPV: 39000000-2 (Έπιπλα )
6.1 Σκαμπό φυσικοθεραπευτή
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Σκάμπο�  τροχη� λάτο, πέριστρέφο� μένο κάι ρυθμιζο� μένο σέ υ� ψος 0,46 – 0,59  m., μέ βά� ση χρωμι�ου κάι
κά� θισμά άπο�  δέρμάτι�νη υψηλη� ς άντοχη� ς κάι γέ�μισμά άπο�  πολυάιθυλέ�νιο. Χρω� μά κάθι�σμάτος: Μάυ� ρο
η�  Λέυκο� . Τά έι�δη πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.2 Κρεβάτι φυσικοθεραπευτή

Κρέβά� τι  ιάτρικη� ς  έπι�σκέψης  μέ  άνοξέι�δωτο  σκέλέτο�  κάι  άνάκλινο� μένο  προσκέ�φάλο  μέ  ρυ� θμιση
γωνι�άς άπο�  0 έ�ως 60 μοι�ρές. Τά έι�δη πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.3 Τραπέζι  φροντιστή

Τράπέ�ζι  μέ  μέτάλλικο�  σκέλέτο� ,  μέ  πτυσσο� μένά  πο� διά  έυ� κολά  μέτάφέρο� μένο,  μέ  έπιφά� νέιά  άπο�
πλάστικο�  υψηλη� ς άντοχη� ς η�  μέ�τάλλο, έλά� χιστων διάστά� σέων Μη� κος: 80 cm, Πλά� τος 60 cm,Ύψος: 70
cm. Τά έι�δη πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.4 Πάγκος εργασίας 4 θέσεων 

Πά� γκος έργάσι�άς  κάτάσκέυάσμέ�νος άπο�  μέτάλλικο�  σκέλέτο�  μάυ� ρου χρω� μάτος μέ ηλέκτροστάτικη�
βάφη� , μέ έπιφά� νέιά άπο�  ξυ� λο η�  συνθέτικο�  υλικο�  υψηλη� ς άντοχη� ς γκρι χρω� μάτος, πά� χους τουλά� χιστον
2,5  cm. Σέ κά� θέ πά� γκο έργάσι�άς,  έφάρμο� ζοντάι στην κάτά� ληξη των ποδιω� ν ροδά� κιά μέ φρέ�νο γιά
έυ� κολη μέτάκι�νηση. Οι τέλικέ�ς  διάστά� σέις  έι�νάι  Μη� κος:  200  cm, Πλά� τος 70  cm, Ύψος (μάζι�  μέ τά
ροδά� κιά): 76 cm. Τά έι�δη πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.5 Πτυσσόμενο κάθισμα

Πτυσσο� μένο  κά� θισμά  μέ  πλά� τη  μέ  μέτάλλικο�  σκέλέτο�  που  άνάδιπλω� νέτάι.  Το  κά� θισμά  έι�νάι
ένδέικτικου�  πλά� τους 45 cm κάι ο� πως κάι η πλά� τη έι�νάι άπο�  πλάστικο�  υλικο�  υψηλη� ς άντοχη� ς η�  ξυ� λο.
Τά έι�δη πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.6 Γραφείο εργασίας 

Γράφέι�ο έργάσι�άς Μη� κος: 120 cm, Πλά� τος: 70 cm, Ύψος: 75-77 cm. Κάτάσκέυάσμέ�νο άπο�  άνθέκτικη�
μέλάμι�νη πά� χους 25  mm στην έπιφά� νέιά έργάσι�άς,μέ δυ� ο έισο� δους κάλωδι�ων πά� νω άπο τά πο� διά.
Πο� διά μέλάμι�νης πά� χους 18mm, πά� νέλ μέλάμι�νης στην προ� σοψη του γράφέι�ου.  Χρωμάτισμο� ς: Γκρι
χρω� μά. Τά έι�δη πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.7 Κάθισμα επισκέπτη

Κάρέ�κλά έπισκέ�πτη άπο�  μέτάλλικο�  σκέλέτο�  πά� χους 1,2 mm, μέ ένδέικτικέ�ς διάστά� σέις Ύψος: 44 cm,
Πλά� τος: 46  cm, Βά� θος: 39  cm. Διάθέ�τέι κά� θισμά κάι πλά� τη, έπένδέδυμέ�νά μέ υ� φάσμά η�  δέρμάτι�νη
υψηλη� ς  άντοχη� ς.  Χρωμάτισμο� ς:  Μάυ� ρος  σκέλέτο� ς,  μάυ� ρο  η�  γκρι  υ� φάσμά  στο  κά� θισμά.  Νά  έι�νάι
κάτά� λληλης  κάτάσκέυη� ς  γιά  δυνάτο� τητά  πολλάπλη� ς  στοι�βάξης.  Τά  έι�δη  πάράδι�δοντάι
συνάρμολογημέ�νά.
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6.8 Καρέκλα γραφείου με μπράτσα

Κάρέ�κλά γράφέι�ου μέ μπρά� τσά άπο�  πολυκάρβονικη�  έπιφά� νέιά, μέ ψηλη�  πλά� τη κάι διά� τρητο υ� φάσμά
σέ  μάυ� ρο  χρω� μά  διάστά� σέων  ένδέικτικά�  61x56x120  έκ,  μέ  κά� θισμά  άπο�  υ� φάσμά  γέμισμέ�νο  μέ
άφρω� δές  υλικο� ,  μέ  μέτάλλικη�  βά� ση  μέ  πέ�ντέ  (5)  ροδά� κιά  μέτάκι�νησης.  Τά  έι�δη  πάράδι�δοντάι
συνάρμολογημέ�νά.

6.9 Βιβλιοθήκη γραφείου επαγγελματική από μελαμίνη

Βιβλιοθη� κη γράφέι�ου έπάγγέλμάτικη�  άπο�  μέλάμι�νη. Μέ άνοικτά�  τρι�ά (3) ρά� φιά στο έπά� νω μέ�ρος κάι
δυ� ο(2) στο κά� τω μέ�ρος στο οποι�ο υπά� ρχουν φυ� λλά πο� ρτάς. Οι πο� ρτές στο κά� τω μέ�ρος διάθέ�τουν κάι
κλέιδάριά� . Διάστά� σέις 80x40x180 cm. Σέ γκρι χρωμάτισμο� . Τά έι�δη πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.10 Κρεμάστρα ρούχων - καλόγηρος

Κάλο� γέρος άπο�  μέ�τάλλο, υ� ψους μέγάλυ� τέρου των 170  cm, μέ τουλά� χιστον 6 θέ�σέις γιά κρέ�μάσμά
ρου� χων.  Μέ  βάριά�  βά� ση  άπο�  μέτά� λλο,  μά� ρμάρο  η�  ά� λλο  κάτά� λληλο  υλικο� .  Τά  έι�δη  πάράδι�δοντάι
συνάρμολογημέ�νά.

6.11 Ραφιέρα αποθήκευσης μεταλλική με σταθερό σκελετό

Ράφιέ�ρά  τυ� που  dexion συνάρμολογημέ�νές  μέ  ο� λά  τά  άπάράι�τητά  έξάρτη� μάτά  (βι�δές,  πάξιμά� διά,
κομβοέλά� σμάτά, πλάστικά�  πέ�λμάτά). Οι διάστά� σέις κά� θέ τέμάχι�ου ράφιέ�ράς θά έι�νάι πέρι�που 90 έκ.
μη� κος, 46 έκ βά� θος κάι 200 έκ. υ� ψος. Το πά� χος του ορθοστά� τη θά έι�νάι 1,8 χιλιοστο�  μέ διά� στάση
36Χ36 χιλιοστά� , κάι  το πά� χος των ράφιω� ν 0,8 χιλιοστά� , κάι τά δυ� ο ηλέκτροστάτικά�  βάμμέ�νά. Οι βι�δές
κάι  τά  πάξιμά� διά  μοντάρι�σμάτος  Μ8Χ15 χιλιοστά�  μέ  γάλβάνιζέ�  φινι�ρισμά.  Οι  κολω� νές  διάθέ�τουν
πλάστικά�  πέ�λμάτά άνά� λογου μέγέ�θους μέ τον ορθοστά� τη. Κά� θέ ράφιέ�ρά θά διάθέ�τέι τέ�σσέρά ρά� φιά.
Τά έι�δη πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.12 Έδρανο ομιλητών 5 θέσεων

Έδράνο  ομιλητω� ν  5  θέ�σέων  μέ  ροδά� κιά.  Κάτάσκέυη�  του  βάσικου�  σκέλέτου�  άπο�  γάλβάνισμέ�νο
μέ�τάλλο η�  ξυ� λο βάμμέ�νο μέ γκρι χρω� μά, μέ διάστά� σέις Μη� κος: 250 cm, Πλά� τος 70  cm, Ύψος 75 cm
(  Στο  υ� ψος  υπολογι�ζοντάι  τά  ροδά� κιά  τά  οποι�ά  έι�νάι  βάρέ�ως  τυ� που  μέ  δυνάτο� τητά  φρέ�νου  -
κλέιδω� μάτος  κι�νησης).  Μέ έπιφά� νέιά  έργάσι�άς  άπο�  μέλάμι�νη  η�  MDF πά� χους  τουλά� χιστον  25  mm
χρω� μάτος γκρι. Η μπροστινη�  πλέυρά�  του σκέλέτου� , κάλυ� πτέτάι ολο� κληρη άπο�  μέτάλλικη�  έπιφά� νέιά
μέ  έλά� χιστο  πά� χος  15  mm η�  κάι  άπο�  ξυ� λινη  έπιφά� νέιά  χρω� μάτος  γκρι.  Τά  έι�δη  πάράδι�δοντάι
συνάρμολογημέ�νά.

6.13 Αναλόγιο ομιλητή

Ανάλο� γιο  κάτάσκέυάσμέ�νο  άπο�  μέ�τάλλο,  ξυ� λο,  μέλάμι�νη  η�  MDF,  πλέ�ξι-γκλάς  η�  συνδυάσμο�  των
πάράπά� νω υλικω� ν. Στην έπά� νω έπιφά� νέιά διάθέ�τέι έιδικη�  διάμο� ρφωση γιά σημέιω� σέις κάι υποδοχη�
ποτηριου� . Διάθέ�τέι ρά� φι γιά τά προσωπικά�  άντικέι�μένά του ομιλητη� . Ενδέικτικέ�ς διάστά� σέις Μη� κος:
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25  cm,  Πλά� τος:  40  cm,  Ύψος:  120  cm κάι  διάστά� σέις  της  έπά� νω  έπιφά� νέιάς  40Χ50  cm.  Τά έι�δη
πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.14 Πίνακας λευκός σεμιναρίου με τρίποδο

Πι�νάκάς λέυκο� ς σέμινάρι�ου μέ τρι�ποδο, διάστά� σέων τουλά� χιστον Π: 70cm X Υ: 100 cm κάτά� λληλος
γιά μάρκάδο� ρο μέ λέυκη�  άνθέκτικη�  έπιφά� νέιά Glass Coat που δέν χάρά� σσέτάι. Μέ θη� κη γιά σφουγγά� ρι
κάι μάρκάδο� ρους. Στο πά� νω μέ�ρος δυνάτο� τητά άνά� ρτησης φυ� λλου χάρτιου� .

6.15 Γραμματεία αγώνων

Γράμμάτέι�ά άγω� νων 10 θέ�σέων. Κάτάσκέυη�  του βάσικου�  σκέλέτου�  άπο�  γάλβάνισμέ�νο μέ�τάλλο η�  ξυ� λο
βάμμέ�νο μέ μπλέ χρω� μά, μέ διάστά� σέις Μη� κος: 600  cm, Πλά� τος 80  cm, Ύψος 75  cm. Μέ έπιφά� νέιά
έργάσι�άς άπο�  μέλάμι�νη η�  MDF πά� χους τουλά� χιστον 25 mm χρω� μάτος γκρι. Στην έπιφά� νέιά έργάσι�άς,
δημιουργου� ντάι  8  οπέ�ς  (τρυ� πές)  γιά  ο� δέυση  κάλωδι�ων.  Η  μπροστινη�  πλέυρά�  του  σκέλέτου� ,
κάλυ� πτέτάι ολο� κληρη άπο�  ξυ� λινη έπιφά� νέιά χρω� μάτος μπλέ μέ έλά� χιστο πά� χος 15 mm. Η γράμμάτέι�ά
τοποθέτέι�τάι σέ ξυ� λινο έ�δράνο  μέ ροδά� κιά διάστά� σέων Μη� κος:  650  cm, Πλά� τος 90  cm, Ύψος 15
cm(στο  υ� ψος  υπολογι�ζοντάι  τά  ροδά� κιά  τά  οποι�ά  έι�νάι  βάρέ�ως  τυ� που  μέ  δυνάτο� τητά  φρέ�νου  -
κλέιδω� μάτος κι�νησης). Τά έι�δη πάράδι�δοντάι συνάρμολογημέ�νά.

6.16 Σετ γραμματείας (σημαίες, κλπ) για βόλεϊ, μπάσκετ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Δυ� ο (2) Σέτ 20άδά Τάμπέλά� κιά έ�νδέιξης άλλάγω� ν . ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Δυο (2) σέτ
χέιροκι�νητων πλάκέτω� ν έ�νδέιξης άτομικω� ν φά� ουλ (1 έ�ως 5, άπο�  1 έ�ως 4 μέ μάυ� ρά γρά� μμάτά, το 5 μέ
κο� κκινά  γρά� μμάτά)  κάι  δυ� ο  (2)  κο� κκινά  τάμπέλά� κιά  μέ  βά� ση  έ�νδέιξης  συμπλη� ρωσης  ομάδικω� ν
φά� ουλ.

 

Ενδέικτικέ�ς φωτογράφι�ές: Σέτ μπά� σκέτ κάι βο� λέιk 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κάρδι�τσά, Μά� ρτιος 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: Υποέργο 2 
«Βελτιώσεις 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
Δήμου Καρδίτσας – 
Προμήθεια εξοπλισμού
νέου κλειστού 
γυμναστηρίου»

ΠΡΟΥ� ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€): 214,397.00 €
ΦΠΑ (€): 51,455.28 €
ΣΥΝΟΛΟ (€) 265,852.28 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 1: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ    
CPV: 34928400-2 (Αστικός 
εξοπλισμός)     

A/
A

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1.1
Κά� δος άπορριμμά� των 
μέτάλλικο� ς χωρητικο� τητάς 
τουλά� χιστον 50 lt

TMX 8 110.00 € 880.00 €

1.2 4πλος Κά� δος Ανάκυ� κλωσης 
άπο�  γάλβάνισμέ�νη λάμάρι�νά

TMX 2 350.00 € 700.00 €

1.3
Πάγκά� κι μέ μέτάλλικο�  
σκέλέτο�  μέ κά� θισμά κάι 
πλά� τη άπο�  ξυ� λινές δοκου� ς

ΤΜΧ 4 250.00 € 1,000.00 €

1.4
Πάγκά� κι μέ μέτάλλικο�  
σκέλέτο�  χωρι�ς πλά� τη μέ 
κά� θισμά άπο�  ξυ� λινές δοκου� ς

ΤΜΧ 4 200.00 € 800.00 €

1.5 Ποδηλάτοστά� σιο 6 θέ�σέων ΤΜΧ 10 180.00 € 1,800.00 €
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1.6
Πά� γκοι άθλητω� ν έξωτέρικω� ν 
γηπέ�δων

ΤΜΧ 4 160.00 € 640.00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

5,820.00 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΕΡΚΙΔΑ

    

CPV: 37400000-2 (Αθλητικά είδη 
και εξοπλισμός)

    

A/
A

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2.1
Πτυσσο� μένη κέρκι�δά 450-500
θέ�σέων

ΤΜΧ 1
153,000.00

€
153,000.00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

153,000.00 €

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

   

CPV: 31711200-5 (Ηλεκτρονικοί 
πίνακες γηπέδων)

    

A/
A

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

3.1
Προ� σθέτο συ� στημά φωτέινω� ν
πινά� κων άποτέλέσμά� των κάι 
χρονομέ�τρησης

ΤΜΧ 1
28,000.00

€ 28,000.00 €

 ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

28,000.00 €

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

    

CPV: 39713410-0 (Μηχανές 
καθαρισμού δαπέδων)

    

A/
A

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

4.1
Μηχάνη�  πέριποι�ησης 
δάπέ�δων μέ πλη� ρη 
πάρέλκο� μένά κάι έξοπλισμο�

ΤΜΧ 1 7,500.00 € 7,500.00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7,500.00 €

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

    

CPV: 39710000-2 (Ηλεκτρικές 
οικιακές συσκευές)

    

A/
A

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

5.1 Μηχάνη�  πάράγωγη� ς πά� γου ΤΜΧ 1 800.00 € 800.00 €

5.2
Αποθη� κη πά� γου άνοξέι�δωτη 
80 kgr

ΤΜΧ 1 750.00 € 750.00 €

5.3 Πλυντη� ριο - Στέγνωτη� ριο ΤΜΧ 1 650.00 € 650.00 €

5.4
Ηλέκτροκι�νητη οθο� νη 
προβολη� ς προτζέ�κτορά

ΤΜΧ 2 200.00 € 400.00 €

5.5 Ψυγέι�ο μονο� πορτο ΤΜΧ 8 140.00 € 1,120.00 €
5.6 Μηχάνη�  προβολη� ς - ΤΜΧ 1 950.00 € 950.00 €
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προτζέ�κτοράς 

5.7 Τηλέο� ράση LED 40- 43" Smart
TV μέ έπιτοι�χιά βά� ση

ΤΜΧ 8 400.00 € 3,200.00 €

5.8 Blue Ray player ΤΜΧ 1 100.00 € 100.00 €

 ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7,970.00 €

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

    

CPV: 39000000-2 (Έπιπλα )     

A/
A

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

6.1 Σκάμπο�  φυσικοθέράπέυτη� ΤΜΧ 6 60.00 € 360.00 €
6.2 Κρέβά� τι φυσικοθέράπέυτη� ΤΜΧ 6 150.00 € 900.00 €
6.3 Τράπέ�ζι  φροντιστη� ΤΜΧ 15 35.00 € 525.00 €
6.4 Πά� γκος έργάσι�άς 4 θέ�σέων ΤΜΧ 8 100.00 € 800.00 €
6.5 Πτυσσο� μένο κά� θισμά ΤΜΧ 120 13.50 € 1,620.00 €
6.6 Γράφέι�ο έργάσι�άς ΤΜΧ 8 90.00 € 720.00 €
6.7 Κά� θισμά έπισκέ�πτη ΤΜΧ 110 22.00 € 2,420.00 €

6.8 Κάρέ�κλά γράφέι�ου μέ 
μπρά� τσά 

ΤΜΧ 12 60.00 € 720.00 €

6.9 Βιβλιοθη� κη γράφέι�ου 
έπάγγέλμάτικη�  άπο�  μέλάμι�νη

ΤΜΧ 8 120.00 € 960.00 €

6.1
0

Κρέμά� στρά ρου� χων - 
κάλο� γηρος

ΤΜΧ 6 32.00 € 192.00 €

6.1
Ράφιέ�ρά άποθη� κέυσης 
μέτάλλικη�  μέ στάθέρο�  
σκέλέτο�

ΤΜΧ 12 45.00 € 540.00 €

6.1 Έδράνο ομιλητω� ν 5 θέ�σέων ΤΜΧ 1 220.00 € 220.00 €
6.1 Ανάλο� γιο ομιλητη� ΤΜΧ 1 250.00 € 250.00 €

6.1
Πι�νάκάς λέυκο� ς σέμινάρι�ου μέ
τρι�ποδο

ΤΜΧ 6 55.00 € 330.00 €

6.2 Γράμμάτέι�ά άγω� νων ΤΜΧ 1 1,200.00 € 1,200.00 €

6.2
Σέτ γράμμάτέι�άς (σημάι�ές, 
κλπ) γιά βο� λέιk, μπά� σκέτ

ΤΜΧ 1 350.00 € 350.00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12,107.00 €

ΣΥΝΟΨΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 5,820.00 €
ΟΜΑΔΑ 2: ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 153,000.00 €
ΟΜΑΔΑ 3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 28,000.00 €
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 7,500.00 €
ΟΜΑΔΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 7,970.00 €
ΟΜΑΔΑ 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 12,107.00 €

ΣΥΝΟΛΟ 214,397.00 €
Φ.Π.Α. 51,455.28 €
ΤΕΛ.

ΣΥΝΟΛΟ 265,852.28 €
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Κάρδι�τσά 11.03.2022

Ο συντά� ξάς  θέωρη� θηκέ

             Ο Δντης Τέχνικω� ν Υπηρέσιω� ν

Δη� μου Κάρδι�τσάς

Αλέ�ξάνδρος Λά� ππάς Βά� ιος Ελέυθέρι�ου

Ηλ.Πολ.Μηχ/κος Τ.Ε.         Αγρ.Τοπογρ.Μηχάνικο� ς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]

Από τις  2-5-2019,  οι  αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας  ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής  σύνταξης  και  διαχείρισης  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ).  Η
σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το
περιεχόμενο  του  αρχείου,  είτε  ενσωματώνεται  στο  κείμενο  της  διακήρυξης,  είτε,  ως  αρχείο  PDF,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά  ως  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής.  Tο  αρχείο  XML
αναρτάται  για  την  διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων  προκειμένου  να  συντάξουν  μέσω  της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

Στοιχέι�ά της δημοσι�έυσης

Γιά διάδικάσι�ές συ� νάψης συ� μβάσης γιά τις οποι�ές έ�χέι δημοσιέυτέι� προκη� ρυξη διάγωνισμου�  στην Επι�σημη Εφημέρι�δά της Ευρωπάιkκη� ς 
Ένωσης, οι πληροφορι�ές που άπάιτου� ντάι στο Μέ�ρος Ι άνάκτω� ντάι άυτο� μάτά, υπο�  την προυk πο� θέση ο� τι έ�χέι χρησιμοποιηθέι� η ηλέκτρονικη�  
υπηρέσι�ά ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ γιά τη συμπλη� ρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Πάράτι�θέτάι η σχέτικη�  άνάκοι�νωση που δημοσιέυ� έτάι στην Επι�σημη Εφημέρι�δά
της Ευρωπάιkκη� ς Ένωσης: 

Προσωρινο� ς άριθμο� ς προκη� ρυξης στην ΕΕ: άριθμο� ς [], ημέρομηνι�ά [], σέλι�δά []

Αριθμο� ς προκη� ρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000

Εά� ν δέν έ�χέι δημοσιέυθέι� προκη� ρυξη διάγωνισμου�  στην Επι�σημη Εφημέρι�δά της Ευρωπάιkκη� ς Ένωσης η�  άν δέν υπά� ρχέι υποχρέ�ωση 
δημοσι�έυσης έκέι�, η άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  ο άνάθέ�των φορέ�άς θά πρέ�πέι νά συμπληρω� σέι πληροφορι�ές μέ τις οποι�ές θά έι�νάι δυνάτη�  η 
άδιάμφισβη� τητη τάυτοποι�ηση της διάδικάσι�άς συ� νάψης συ� μβάσης (π.χ. πάράπομπη�  σέ δημοσι�έυση σέ έθνικο�  έπι�πέδο) 

Δημοσι�έυση σέ έθνικο�  έπι�πέδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκη� ρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην πέρι�πτωση που δέν άπάιτέι�τάι δημοσι�έυση γνωστοποι�ησης στην Επι�σημη Εφημέρι�δά της Ευρωπάιkκη� ς Ένωσης πάράκάλέι�στέ νά 
πάρά� σχέτέ ά� λλές πληροφορι�ές μέ τις οποι�ές θά έι�νάι δυνάτη�  η άδιάμφισβη� τητη τάυτοποι�ηση της διάδικάσι�άς συ� νάψης δημο� σιάς συ� μβάσης.

Τάυτο� τητά του άγοράστη�

Επι�σημη ονομάσι�ά:ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Α.Φ.Μ., έφο� σον υπά� ρχέι:997648454

Δικτυάκο� ς το� πος (έφο� σον υπά� ρχέι):www  .  dimoskarditsas  .  gov  .  gr  

Πο� λη:ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Οδο� ς κάι άριθμο� ς:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 140

Τάχ. κωδ.:43132

Αρμο� διος έπικοινωνι�άς:ΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τηλέ�φωνο:2441354877

φάξ:2441354804

Ηλ. τάχ/μέι�ο:aleklappas  @  gmail  .  com  

Χω� ρά:GR

Πληροφορι�ές σχέτικά�  μέ τη διάδικάσι�ά συ� νάψης συ� μβάσης

Τι�τλος:Βέλτιω� σέις άθλητικω� ν έγκάτάστά� σέων Δη� μου Κάρδι�τσάς – Προμη� θέιά έξοπλισμου�  νέ�ου κλέιστου�  γυμνάστηρι�ου

Συ� ντομη πέριγράφη� :
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Η πάρου� σά προμη� θέιά, άφορά�  στον έξοπλισμο�  του πέριβά� λλοντά χω� ρου κάι του κτιρι�ου του Νέ�ου Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου Κάρδι�τσάς. Το 
έ�ργο κάτάσκέυά� σθηκέ άπο�  το Δη� μο Κάρδι�τσάς μέ χρημάτοδο� τηση της Πέριφέ�ρέιάς Θέσσάλι�άς μέ�σω του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 117 κάι τέ�θηκέ σέ 
λέιτουργι�ά τον Οκτω� βριο του 2019. Στο� χος της πάρου� σάς προμη� θέιάς, έι�νάι ο πλη� ρης έξοπλισμο� ς των χω� ρων το� σο του κτιρι�ου ο� σο κάι του 
πέριβά� λλοντά χω� ρου μέ άθλητικο�  κάι ά� λλο έξοπλισμο� , προκέιμέ�νου ο� λοι οι χω� ροι του Νέ�ου Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου νά κάτάστου� ν 
άπολυ� τως λέιτουργικοι�. Η πάρου� σά προμη� θέιά «Βέλτιω� σέις άθλητικω� ν έγκάτάστά� σέων Δη� μου Κάρδι�τσάς – Προμη� θέιά έξοπλισμου�  νέ�ου 
κλέιστου�  γυμνάστηρι�ου» έ�χέι έντάχθέι� προς χρημάτοδο� τηση στο προ� γράμμά «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», μέτά�  την υπ.άριθμ. 15964/04.03.2020 
άπο� φάση του Γένικου�  Διέυθυντη�  της Δνσης Οικονομικω� ν, Τοπικη� ς Αυτοδιοι�κησης κάι Ανάπτυξιάκη� ς Πολιτικη� ς του Υπουργέι�ου Εσωτέρικω� ν
(ΑΔΑ: 6ΝΓ546ΜΤΛ6-0ΒΠ). Η πάρου� σά προμη� θέιά διάχωρι�ζέτάι σέ έ�ξι (6) διάκριτέ�ς ομά� δές-τμη� μάτά. Κά� θέ ομά� δά-τμη� μά πέριλάμβά� νέι έι�δη 
που άνάφέ�ροντάι σέ συγκέκριμέ�νους τομέι�ς λέιτουργι�άς του Νέ�ου Κλέιστου�  Γυμνάστηρι�ου. Οι έ�ξι διάκριτέ�ς ομά� δές πέριγρά� φοντάι 
άνάλυτικά�  στη συνέ�χέιά. 

Αριθμο� ς άνάφορά� ς άρχέι�ου που άποδι�δέτάι στον φά� κέλο άπο�  την άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  τον άνάθέ�τοντά φορέ�ά (έά� ν υπά� ρχέι):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορι�ές σχέτικά�  μέ τον οικονομικο�  φορέ�ά

Επωνυμι�ά:

Οδο� ς κάι άριθμο� ς:

Τάχ. κωδ.:

Πο� λη:

Χω� ρά:

Αρμο� διος η�  άρμο� διοι έπικοινωνι�άς:

Ηλ. τάχ/μέι�ο:

Τηλέ�φωνο:

φάξ:

Α.Φ.Μ., έφο� σον υπά� ρχέι

Δικτυάκο� ς το� πος (έφο� σον υπά� ρχέι):

Ο οικονομικο� ς φορέ�άς έι�νάι πολυ�  μικρη� , μικρη�  η�  μέσάι�ά έπιχέι�ρηση;

Νάι / Όχι 

Νάι / Όχι 

% 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

- 

- 

Νάι / Όχι 

Νάι / Όχι 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων
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- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

- 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

- 

Β: Πληροφορι�ές σχέτικά�  μέ τους έκπροσω� πους του οικονομικου�  φορέ�ά #1 

Όνομά:

Επω� νυμο:

Ημέρομηνι�ά γέ�ννησης:

Το� πος γέ�ννησης:

Οδο� ς κάι άριθμο� ς:

Τάχ. κωδ.:

Πο� λη:

Χω� ρά:

Τηλέ�φωνο:

Ηλ. τάχ/μέι�ο:

Θέ�ση/Ενέργω� ν υπο�  την ιδιο� τητά:

Γ: Πληροφορι�ές σχέτικά�  μέ τη στη� ριξη στις ικάνο� τητές ά� λλων οντοτη� των

Νάι / Όχι 

- 

Τάυτο� τητά της οντο� τητάς

- 

Τυ� πος τάυτο� τητάς

- 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Δ: Πληροφορι�ές σχέτικά�  μέ υπέργολά� βους στην ικάνο� τητά των οποι�ων δέν στηρι�ζέτάι ο οικονομικο� ς φορέ�άς 
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Νάι / Όχι 

- 

Τάυτο� τητά της οντο� τητάς

- 

Τυ� πος τάυτο� τητάς

- 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λο� γοι που σχέτι�ζοντάι μέ ποινικέ�ς κάτάδι�κές

Λο� γοι  που σχέτι�ζοντάι μέ ποινικέ�ς κάτάδι�κές βά� σέι των έθνικω� ν διάτά� ξέων γιά την έφάρμογη�  των λο� γων που ορι�ζοντάι στο ά� ρθρο 57
πάρά� γράφος 1 της οδηγι�άς:

Νάι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 
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Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων
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- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Β: Λο� γοι που σχέτι�ζοντάι μέ την κάτάβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς άσφά� λισης

Κάτάβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς άσφά� λισης:

Νάι / Όχι 

- 

  

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

.. 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

  

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 
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- 

Νάι / Όχι 

.. 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Γ: Λο� γοι που σχέτι�ζοντάι μέ άφέρέγγυο� τητά, συ� γκρουση συμφέρο� ντων η�  έπάγγέλμάτικο�  πάρά� πτωμά

Πληροφορι�ές σχέτικά�  μέ πιθάνη�  άφέρέγγυο� τητά, συ� γκρουση συμφέρο� ντων η�  έπάγγέλμάτικο�  πάρά� πτωμά

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 
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Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 
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Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 
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Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων
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- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Κάτάλληλο� τητά

Ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς  πρέ�πέι  νά  πάρά� σχέι  πληροφορι�ές  μο� νον  ο� τάν  τά  σχέτικά�  κριτη� ριά  έπιλογη� ς  έ�χουν  προσδιοριστέι�  άπο�  την
άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  τον άνάθέ�τοντά φορέ�ά στη σχέτικη�  προκη� ρυξη/γνωστοποι�ηση η�  στά έ�γγράφά της διάδικάσι�άς συ� νάψης συ� μβάσης που
άνάφέ�ροντάι στην προκη� ρυξη/γνωστοποι�ηση.

Νάι / Όχι 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Γ: Τέχνικη�  κάι έπάγγέλμάτικη�  ικάνο� τητά

Ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς  πρέ�πέι  νά  πάρά� σχέι  πληροφορι�ές  μο� νον  ο� τάν  τά  σχέτικά�  κριτη� ριά  έπιλογη� ς  έ�χουν  προσδιοριστέι�  άπο�  την
άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  τον άνάθέ�τοντά φορέ�ά στη σχέτικη�  προκη� ρυξη/γνωστοποι�ηση η�  στά έ�γγράφά της διάδικάσι�άς συ� νάψης συ� μβάσης που
άνάφέ�ροντάι στην προκη� ρυξη/γνωστοποι�ηση.

- 

  

Ημέρομηνι�ά Ένάρξης - Ημέρομηνι�ά Λη� ξης

.. - .. 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση
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- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Δ: Συστη� μάτά διάσφά� λισης ποιο� τητάς κάι προ� τυπά πέριβάλλοντικη� ς διάχέι�ρισης

Ο  οικονομικο� ς  φορέ�άς  πρέ�πέι  νά  πάρά� σχέι  πληροφορι�ές  μο� νον  ο� τάν  τά  συστη� μάτά  διάσφά� λισης  ποιο� τητάς  κάι/η�  τά  προ� τυπά
πέριβάλλοντικη� ς διάχέι�ρισης έ�χουν ζητηθέι�  άπο�  την άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  τον άνάθέ�τοντά φορέ�ά στη σχέτικη�  προκη� ρυξη/γνωστοποι�ηση η�
στά έ�γγράφά τη διάδικάσι�άς συ� νάψης συ� μβάσης που άνάφέ�ροντάι στην προκη� ρυξη/γνωστοποι�ηση.

Νάι / Όχι 

- 

Νάι / Όχι 

Διάδικτυάκη�  Διέυ� θυνση

- 

Επάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων

- 

Αρχη�  η�  Φορέ�άς έ�κδοσης

- 

Λήξη

Μέ�ρος VΙ: Τέλικέ�ς δηλω� σέις

Ο κά� τωθι υπογέγράμμέ�νος, δηλω� νω έπιση� μως ο� τι τά στοιχέι�ά που έ�χω άνάφέ�ρέι συ� μφωνά μέ τά μέ�ρη II έ�ως V άνωτέ�ρω έι�νάι άκριβη�  κάι 
ορθά�  κάι ο� τι έ�χω πλη� ρη έπι�γνωση των συνέπέιω� ν σέ πέρι�πτωση σοβάρω� ν ψέυδω� ν δηλω� σέων. 

Ο κά� τωθι υπογέγράμμέ�νος, δηλω� νω έπιση� μως ο� τι έι�μάι σέ θέ�ση, κάτο� πιν άιτη� μάτος κάι χωρι�ς κάθυστέ�ρηση, νά προσκομι�σω τά 
πιστοποιητικά�  κάι τις λοιπέ�ς μορφέ�ς άποδέικτικω� ν έγγρά� φων που άνάφέ�ροντάι, έκτο� ς έά� ν: 

ά) Η άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  ο άνάθέ�των φορέ�άς έ�χέι τη δυνάτο� τητά νά λά� βέι τά σχέτικά�  δικάιολογητικά�  άπέυθέι�άς μέ προ� σβάση σέ έθνικη�  
βά� ση δέδομέ�νων σέ οποιοδη� ποτέ κρά� τος μέ�λος άυτη�  διάτι�θέτάι δωρέά� ν [υπο�  την προυk πο� θέση ο� τι ο οικονομικο� ς φορέ�άς έ�χέι πάρά� σχέι τις 
άπάράι�τητές πληροφορι�ές (διάδικτυάκη�  διέυ� θυνση, άρχη�  η�  φορέ�ά έ�κδοσης, έπάκριβη�  στοιχέι�ά άνάφορά� ς των έγγρά� φων) που πάρέ�χουν τη 
δυνάτο� τητά στην άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  στον άνάθέ�τοντά φορέ�ά νά το πρά� ξέι] η�  

β) Απο�  τις 18 Οκτωβρι�ου 2018 το άργο� τέρο (άνά� λογά μέ την έθνικη�  έφάρμογη�  του ά� ρθρου 59 πάρά� γράφος 5 δέυ� τέρο έδά� φιο της οδηγι�άς 
2014/24/ΕΕ), η άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  ο άνάθέ�των φορέ�άς έ�χουν η� δη στην κάτοχη�  τους τά σχέτικά�  έ�γγράφά. 
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Ο κά� τωθι υπογέγράμμέ�νος δι�δω έπιση� μως τη συγκάτά� θέση�  μου στην άνάθέ�τουσά άρχη�  η�  τον άνάθέ�τοντά φορέ�ά, ο� πως κάθορι�ζέτάι στο 
Μέ�ρος Ι, ένο� τητά Α, προκέιμέ�νου νά άποκτη� σέι προ� σβάση σέ δικάιολογητικά�  των πληροφοριω� ν που έ�χουν υποβληθέι� στο Μέ�ρος ΙΙΙ κάι το 
Μέ�ρος IV του πάρο� ντος Ευρωπάιkκου�  Ενιάι�ου Εγγρά� φου Συ� μβάσης γιά τους σκοπου� ς της διάδικάσι�άς συ� νάψης συ� μβάσης, ο� πως κάθορι�ζέτάι 
στο Μέ�ρος Ι. 

Ημέρομηνι�ά, το� πος κάι, ο� που ζητέι�τάι η�  άπάιτέι�τάι, υπογράφη� (-έ�ς):

Ημέρομηνι�ά

Το� πος

Υπογράφη�

Σελίδα 102




	1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
	1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
	1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
	1.4 Θεσμικό πλαίσιο
	1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών
	1.6 Δημοσιότητα
	1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

	2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	2.1 Γενικές Πληροφορίες
	2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
	2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
	2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
	2.1.4 Γλώσσα
	2.1.5 Εγγυήσεις
	2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

	2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
	2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
	2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
	2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
	2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
	2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
	2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
	2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
	2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
	2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
	2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
	2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα


	2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
	2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
	2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

	2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
	2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
	2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
	2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
	2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
	2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

	2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
	2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
	2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών


	3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
	3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
	3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

	3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
	3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
	3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία
	3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

	4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)
	4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
	4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
	4.4 Υπεργολαβία
	4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
	4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

	5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	5.1 Τρόπος πληρωμής
	5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
	5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
	5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

	6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
	6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
	6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
	6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
	6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
	6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
	6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
	6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]
	Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
	Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
	Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
	Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
	Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
	Λήξη



		2022-04-19T13:34:45+0300
	KONSTANTINOS LAPPAS
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




