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Μυτιλήνη,   15/04/2015 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 21190 

  

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή για το Υποέργο 4: 

«Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (Ομάδα 9) του έργου με τίτλο:  

«Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων του 

Δήμου Λέσβου»  

 

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής 

προσφορών 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα  Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 

81100 Μυτιλήνη 12.05.2015 Τρίτη 15:00 μ.μ.  

Απόφαση Ένταξης: Οικ. 2308/27.07.2011 

CPV: 39112000-0 (Καθίσματα εξωτερικών χώρων) 

Κωδικός Ο.Π.Σ.: 349286 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 116.000,00 € Ευρώ 

(100.000,00 € Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 16%)  
 

           Χρόνος Παράδοσης του Υποέργου: 30 ημέρες  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων της υπ.αρ. 11389/23-03-1993 
Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση 

στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση 

Στις Ελληνικές Εφημερίδες 

15.04.2015 15.04.2015 

mailto:dimos@mytilene.gr
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Δήμος Λέσβου 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (Ομάδα 9) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 

χαμηλότερη τιμή  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου 

ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαέξι Χιλιάδων 

ευρώ (116.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

16% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.000,00 €) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

Το Υποέργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-

2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από 

εθνικούς πόρους. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Σύμφωνα με το Άρθρο: Παροχή Διευκρινίσεων επί 

της Προκήρυξης 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

12.05.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

18.05.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1. ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση / Ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. Υποέργο: το σύνολο του υπό ανάθεση υποέργου 4 «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού 

(Ομάδα 9)   

3. Κυρίως Έργο: Η ενταγμένη πράξη με τίτλο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για 

εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων του Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 

4. Διακήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται κατά νόμο και για τους 

ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και 

περιέχει, μεταξύ άλλων, την περιγραφή του αντικειμένου, τις προϋποθέσεις και το 

κανονιστικό πλαίσιο επί τη βάσει του οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός. 

5. ΕΚΠΟΤΑ: Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. ΕΑΑΔΗΣΥ: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

7. ΕΣΗΔΗΣ: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

8. ΚΗΜΔΗΣ: Κεντρικό Μητρώο Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

9. ΕΔΔΑ: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Το αρμόδιο για την 

αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που ορίζεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

10. ΕΠ: Επιτροπή Παραλαβής . Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, με 

βασικές αρμοδιότητες την παραλαβή του υποέργου (τμηματική – οριστική). 

11.ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

12.Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

για το προκηρυσσόμενο υποέργο, δηλαδή μεταξύ του Δήμου Λέσβου ως 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του υποέργου που θα επιλεγεί. 

13.Αναθέτουσα Αρχή: Ο Δήμος Λέσβου, που προκηρύσσει το παρόν υποέργο και που 

θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη σύμβαση για την εκτέλεση του υποέργου. 

14.Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη 

σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

15.Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν 

υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον 
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Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, 

πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

16.Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την 

Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση του υποέργου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη 

διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 

17.Συμβατική Τιμή: Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το υποέργο και θα 

αποτυπωθεί στη σύμβαση. 

18.Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου του υποέργου.  

19.Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόμενος / υποψήφιος ανάδοχος  με 

έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας (ιδία 

κοινοποιήσεις αποφάσεων, εγγράφων κλπ.) της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

20.Συχνές Ερωτήσεις (FAQ-Frequently Asked Questions): Συχνές ερωτήσεις και 

απαντήσεις που αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο (site) και αφορούν στην εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης και του 

υποέργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

A.1 Στόχος του Υποέργου 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια δύο χιλιάδων (2.000) καθισμάτων 

εξωτερικών χώρων  και θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Α’ 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

A.2 Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Ο Δήμος Λέσβου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα: με την υπ’ Αριθμ. 

230/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι 

του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, προκηρύσσει ανοικτό 

διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφορά για το υποέργο 

4 με τίτλο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (Ομάδα 9)». Το προκηρυσσόμενο έργο είναι 

ενταγμένο στο Ε. Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, ως υποέργο της 

ενταγμένης πράξης «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό πολιτιστικών 

χώρων του Δήμου Λέσβου»  Οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια περιλαμβάνονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας προκήρυξης.  

A.3 Προϋπολογισμός  

Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται 116.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

16% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.000,00 €). Το υποέργο χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.  

Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό (συνολικά ή τμηματικά), όπως αυτός 

προσδιορίζεται παρακάτω, απορρίπτονται. 

Είδος Τεμάχια Τιμή 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 
2.000 50,00€ 100.000,00€ 

  ΦΠΑ 16% 16.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 116.000,00 € 

 

Οι δαπάνες του υποέργου θα βαρύνουν το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΣΑΕΠ 0888 και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με κωδικό 

πράξης  2011ΕΠ08880041. 
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A.4 Διάρκεια υποέργου - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) 

ημέρες πλέον των νόμιμων παρατάσεων που τυχόν εγκριθούν, από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει το χρόνο 

παράδοσης της προμήθειας (με την τεχνική προσφορά του). 

Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται. 

A.5 Νομικό κανονιστικό & θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο παρών ανοιχτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

ιδιαίτερα σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, όπως ισχύουν:  

 Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

 Τις διατάξεις της υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης 

(ΕΚΠΟΤΑ) 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4024 άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

 Της απόφασης 16820/2-9-2010 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 

1515Β/7-9-2010) όπως τροποποιήθηκε με την 1500/28-1-2011 απόφαση του 

Υφυπουργό Εσωτ. Αποκ. & Ηλ. Διακυβ. (ΦΕΚ 134Β/9-2-11). 

 Του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α) άρθρο 46 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 

οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

 Του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131 Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο 

Εφημερίδας Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,  άρθρο 9. 

 Του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007, Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 

 Του Ν. 2286/95,  «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 

 Του Ν. 4281/2014 - Μέρος Β’ - Άρθρο 157 - Εγγυήσεις 

 Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
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Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-

2014 

 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με 

θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 
 

και τις εξής αποφάσεις: 

 Την υπ’ αριθμόν οικ 2308/27.7.2011 απόφαση  της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την ένταξη της πράξης με τίτλο 

«Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων 

Δήμου Λέσβου», στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.            

 Την υπ. Αριθμ. 109/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για την 

οριστική απόρριψη του αναδόχου της με αρ. πρωτ. 28552/17-04-2014 

σύμβασης. 

 Την με ΑΠ οικ. 1210/17.03.2015 σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 3 «Προμήθεια 

ειδικού εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου 

Λέσβου-Ομάδα 8 και 9»,  

 Την υπ’ αριθμ. 24/2013 Τεχνική Μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Λέσβου. 

 Την υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 1718 / 01.04.2014 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την 3η Τροποποίηση της Πράξης 

«Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων 

Δήμου Λέσβου»,  

 Την υπ. αριθμ. πρωτ. 1625/06-04-2015 απόφαση της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου για σύμφωνη γνώμη επί των τευχών δημοπράτησης του υποέργου. 

 Την 230/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με την 

οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού, για την προκήρυξη και διεξαγωγή του Διαγωνισμού του υποέργου 

4: «Προμήθεια εδικού εξοπλισμού (Ομάδα 9)». 

 Τις 46/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου και 

115/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου  με τις οποίες 

συγκροτήθηκαν αντίστοιχα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  και η 
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Επιτροπή Παραλαβής , του υποέργου 4 με τίτλο «Προμήθεια εδικού 

εξοπλισμού (Ομάδα 9)». 

A.6   Ενστάσεις- Προσφυγές 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ κατά τις διατάξεις 

του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός ισχύει βάσει 

του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 

της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και 

της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η 

ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 

αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10, παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ. 

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

διαγωνιζόμενου σε αυτόν, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή 

αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 

ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την ΕΔΔ. Η ΕΔΔ υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ κατά τις διατάξεις του 

Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός ισχύει βάσει του 

Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης». 



ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Σελίδα 11 από 85 

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που 

ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών, σε μορφή αρχείου .pdf 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο 

ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ 

/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 

1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

A.7 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λέσβου που προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό με βάση 

την αρ.  230/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου  

Διεύθυνση:  Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2251350565  

Αρμόδιος Υπάλληλος: Αργυρού Ευαγγελία  

A.8 Διάθεση τευχών διαγωνισμού  

Περίληψη, καθώς και το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθούν στο δικτυακό 

τόπο του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr). Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και 

συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 

διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr 

A.9 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-

2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

mailto:dimos@mytilene.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 

17/04/2015 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

12/05/2015 και ώρα 15:00               

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα 

αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα 

έχουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας 

που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή  διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η 

οποία είναι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή 

να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της. 

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

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

A.10 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν , από την Υπηρεσία Διενέργειας, 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

Προκήρυξης . Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα έγγραφα 

και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές 

παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για 

την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές δίδονται το αργότερο τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να 

ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 

υποβολή των προσφορών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σημειώνεται ότι ως όριο στην παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων 

τίθεται η μη ουσιώδης τροποποίηση της Προκήρυξης. Η Αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει 

σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρου διαστήματος. 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων  υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 

ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν 

ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη , καθώς και οι 

γραπτές διευκρινήσεις της Αναθέτουσας αρχής επί ερωτημάτων σχετικά με τα έγγραφα 

και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας αρχής. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. 

 

A.11 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Υποέργου  

Δύο φορείς συμμετέχουν με διακριτούς ρόλους ο καθένας στην υλοποίηση του 

υποέργου:  

1) Ο Ανάδοχος του Υποέργου, και 2) Η Αναθέτουσα Αρχή. 

2) Το παραπάνω σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του υποέργου λειτουργεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης 

(ΕΚΠΟΤΑ).  

A.12 Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών, ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς που αφορούν στο 

αντικείμενο του υποέργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

προσώπου και το ειδικό μέρος του Υποέργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα 

πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου. Στο συμφωνητικό της παρ. Α.14 της 

παρούσας, θα πρέπει να ορίζεται και αντίκλητος της κοινοπραξίας – ένωσης, ήτοι 

πρόσωπο δεκτικό κοινοποιήσεων από την αναθέτουσα αρχή 

 Ότι όλα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της 

νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του 

ΕΟΧ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

 

Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.  

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 

εγγραφής.   

1. Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 

Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα 

με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.  

A.13 Εγγύηση Συμμετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να 

καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει 

να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Υποέργου χωρίς  

ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 2.000,00 €.              
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης, εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους 

λοιπούς προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει –προ της υπογραφής 

της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 

Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της 

Αναθέτουσα Αρχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 

η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των 

κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο Υπόδειγμα «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Παραρτήματος 

3 της παρούσας διακήρυξης. 

A.14   Τρόπος υποβολής και περιεχόμενα προσφορών  

Α.14.1 Γενικά 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ,ηλεκτρονικά , μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη , στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 στο άρθρο 11 

της ΥΑ Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β’ 2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)» , στο ΠΔ 60/2007 και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ.   

 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(α) ένας (υπο)φάκελος1 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

Α.14.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 

προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

Α.14.2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 

σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω : 

 (α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Α.13  

«Εγγύηση Συμμετοχής» της παρούσας. 

(β) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία 

του διαγωνισμού και στις οποίες ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

Α: 

1. i. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: Α) 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, Β) 

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 

της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

                                           

1 Με τον όρο (υπο)φάκελος εννοούμε την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. 

ii. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι φυσικό πρόσωπο, οι 

παραπάνω δηλώσεις (i) και (ii) αφορούν: 

α)  Τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε,  Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ)   Όταν ο συμμετέχων είναι συνεταιρισμός, τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού 

δ)  Όταν ο συμμετέχων είναι  ένωση  προμηθευτών – κοινοπραξία, κάθε μέλος 

σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

ε)  Σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους  εκπροσώπους  

του. 

2. Δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

(ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα). 

3. Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφορά μόνο νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή 

αλλοδαπά και συνεταιρισμούς. 

4. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

5. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό 

επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 

εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες 
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επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό 

επάγγελμα τους). 

6. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της Σύμβασης, θα προσκομίσει για τη 

σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα επιμέρους 

δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 

και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ.. 

7. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Β: 

1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Γ: 

1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της 

οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα φέρουν ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου Αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που 
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δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα 

λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οφείλει να καταθέσει όλα τα 

παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) και επιπλέον: 

1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το 

οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση / Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό. 

2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος 

του έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 

των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader), 
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 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του έργου, 

 να ορίζεται  κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της 

για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η ένορκη αυτή 

βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισμό του προσφέροντα από την 

συνέχεια του διαγωνισμού. 

 

Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών  

(α) Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συμμετοχής  που 

καθορίζονται στις οικείες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως και επί ίσοις όροις τους 

υποψηφίους να παράσχουν διευκρινιστικές συμπληρώσεις επί των ήδη νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα 

προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις 

εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η ουσιώδης τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης και η 

μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων 

δικαιολογητικών. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
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μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό(Δήμος Λέσβου Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη 81100), με διαβιβαστικό 

όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια 

δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η 

εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς.   

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική 

προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του 

διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά 

διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα 

έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί 

από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της 

προθεσμίας που θα του ορισθεί. 

Α.14.2.3 Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
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αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η δομή της Τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να ακολουθεί τη 

δομή του κεφαλαίου Β1 της παρούσης. Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που 

θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος , πρέπει να λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις 

«Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου», όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα 1 

 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 

φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια 

δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 

οίκου.  

Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της 

προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής τους. Η  αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον 
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προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει 

υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός 

της προθεσμίας που θα του ταχθεί. 

Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του και απαντά στις επιμέρους 

απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 

πειστικότητα της μεθοδολογίας, σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του 

προσφέροντος να εκτελέσει επιτυχώς το έργο, στον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο.  

Α.14.2.4 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα τα έντυπα του Παραρτήματος 2 της παρούσης διακήρυξης. 

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, 

οικονομικών κτλ.). Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή 

απόκλιση από αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την ΕΔΔ. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη 

και η σειρά των όρων της προκήρυξης.  
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Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), κλπ. 

Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται 

εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας. Προσφορά με, κατά την κρίση της ΕΔΔ, γενικές και ασαφείς 

απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.   

Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο 

απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της 

προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα 

πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί 

ποινή αποκλεισμού.  

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του υποέργου. Δε γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του υποέργου. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή 

εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

A.15 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας που ορίζεται  από τη σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 

αρχείου. pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται παρακάτω.  Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
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Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

5.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να 

προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του (βλ. σχετικά σελ. 44-45). 

7.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο 

τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης . 

5.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να 

προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

7.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο 

τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι 

εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

6.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

7.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να 

προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. (βλ. σχετικά σελ. 44-45) 

9.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

7.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να 

προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. (βλ. σχετικά σελ. 44-45) 

10.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου Αναδόχου.  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) 

περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
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6.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

7.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

9.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου Αναδόχου.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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1.  Πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αναφέρονται 

παραπάνω, για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση 

(ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός).  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει την  οικονομική  προσφορά με τη 

χαμηλότερη τιμή , δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο που προσφέρει την 

αμέσως επόμενη οικονομική  προσφορά με χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και 

αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως 

επόμενη οικονομική προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους 

Αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, ένα 

ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. Α.14 της παρούσας διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 

δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου , 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.  

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα 

Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την 

φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε 

περίπτωση που το σύστημα  παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο 

φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω 

του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της 

προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω 

φορολογικά ενήμερος. 

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών 
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από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία 

ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής 

που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

A.16 Πρόσθετοι λόγοι αποκλεισμού υποψηφίων  

Προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγησή της όταν: 

 Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή 

ανακριβή στοιχεία. 

 Εμφανίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε άλλο σημείο 

πλην της οικονομικής προσφοράς. Επίσης όταν γίνεται μνεία οιωνδήποτε 

οικονομικών στοιχείων κατά την προφορική ανάπτυξη της τεχνικής προσφοράς ή 

την αναλυτική παρουσίαση παλαιότερων συναφών έργων. 

 Υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του υποέργου. 

 Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Παράγραφο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της παρούσας.  

 Δεν καλύπτει το σύνολο του υποέργου όπως αυτό ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

 Δεν προκύπτει με σαφήνεια από την Οικονομική Προσφορά η προσφερόμενη τιμή 

και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό άρθρο. 

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερο από εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των 

προσφορών. 

 Διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της 

Τεχνικής Προσφοράς και αυτών της Οικονομικής Προσφοράς. 
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 Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

A.17 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροσφορές, δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 

δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, 

αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

A.18 Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.  

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας 

θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες 

πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να 

απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την 

αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν 

ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση 

δεσμεύει τον προσφέροντα μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 

A.19 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται 

οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (λειτουργικά έξοδα, 

μετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, ταχυδρομικών αποστολών, τηλεπικοινωνιακά τέλη, 

κλπ.) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συνολική τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ θα είναι 

εκείνη που θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε ιδιαίτερη γραμμή των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το ποσό και 

ποσοστό επί τοις εκατό, με το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον 
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Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από 

την επιτροπή αξιολόγησης. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή για δραστηριότητα ή υπηρεσία 

που αναφέρεται στην προσφορά, θεωρείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

και Αξιολόγησης Προσφορών ότι προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 

τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τα  υποδείγματα οικονομικών προσφορών της διακήρυξης.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει 

και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του υποέργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν 

για την καλή εκτέλεση των εργασιών. Εγγυάται επίσης για την ακρίβεια των επί μέρους 

στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για 

πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προμηθευτές δεν δικαιούνται, 

κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 

Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών που θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου για τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

B.1 Τεχνική Προσφορά 

 

Η τεχνική προσφορά που θα επισυναφθεί ως ηλεκτρονικό αρχείο pdf, θα πρέπει να έχει 

την εξής μορφή και περιεχόμενο:  

ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ -  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

Συνοπτική Περιγραφή προσφερόμενης λύσης 

Περιγράφεται συνοπτικά η προσφερόμενη λύση από τον Ανάδοχο. 

 

Πίνακας Προσφερόμενης προμήθειας 

Καταγράφεται ο προσφερόμενος  εξοπλισμός από τον υποψήφιο ανάδοχο σε μορφή 

πίνακα όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΤΧ) ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ)». , χωρίς καμία αναφορά (επί ποινή αποκλεισμού) σε τιμές. 

Η καταγραφή θα πρέπει γίνει: 

 

1. Με την σαφή αναφορά της ποσότητας της προσφερόμενης προμήθειας (με την 

κατάλληλη μονάδα μέτρησης) 

2. Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου και κωδικού προϊόντος κάθε 

αντικειμένου όπου αυτό είναι δυνατό. 

3. Με την προαιρετική αναφορά σχολίων (τυπικά έως 30 λέξεων) για την καλύτερη 

περιγραφή της προσφερόμενης  προμήθειας.  

 

Η μη συμμόρφωση με τους όρους του σημείου 1 οδηγεί στην απόρριψη της 

προσφοράς. 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης (ΠΤΧ) και (ΠΣ) 

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές του υποέργου θα πρέπει να 

συμπληρωθούν οι πίνακες (ΠΤΧ) και (ΠΣ) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΤΧ) ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ). 

 

Στην στήλη «Απάντηση Προμηθευτή» εάν δεν ζητείται περιγραφή χαρακτηριστικών, θα 

καταγραφεί «ΝΑΙ», «ΟΧΙ» (αντιστοιχώντας σε κάλυψη ή μη κάλυψη των απαιτήσεων), 



ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Σελίδα 40 από 85 

 

και στην στήλη «Παραπομπές» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο 

τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή της προμήθειας ή 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, 

υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. 

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά 

το δυνατόν συγκεκριμένες, π.χ. «Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4», κλπ. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) θα αξιολογήσει αιτιολογώντας πλήρως 

και προσηκόντως την κρίση της αναφορικά με τα παρεχόμενα από τους προμηθευτές 

στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. 

 

Παράρτημα με Τεχνικά φυλλάδια και  Αναφορές 

Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν 

την υλοποίηση του υποέργου σε μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους 

αντικείμενο (ή και παρεχόμενη υπηρεσία) του διαγωνισμού. 

 

Το παράρτημα αποτελείται από Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές  της προμήθειας ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που κατά 

την κρίση του προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία του πίνακα συμμόρφωσης. 

 

Τα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί 

στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται επικυρωμένη ελληνική μετάφραση.  

 

Στην αρχή του παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων 

φυλλαδίων, τευχών που περιλαμβάνονται.  

 

Η ΕΔΔ θα βασίσει την κρίση της στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά 

φυλλάδια / αναφορές. 
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B.2 Οικονομική Προσφορά 

o Για κάθε επιμέρους προϊόν πρέπει να δοθεί τμηματική προσφορά με την αναφορά 

ξεχωριστής τιμής για κάθε μονάδα. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το 

κόστος του προϊόντος είναι μηδενικό (αναγράφεται μηδέν στην αντίστοιχη στήλη 

της προσφοράς). 

o Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να επισυναφθεί και σε ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf, με την μορφή του πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ).  

o Οικονομικές προσφορές με συνολική τιμή προσφοράς πάνω από τον συνολικό 

προϋπολογισμό του υποέργου, απορρίπτονται. 

o Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της 

Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, π.χ. ασυμφωνία  της προσφερόμενης 

προμήθειας μεταξύ Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

o Η μη συμμόρφωση με τις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου επιφέρει 

την ποινή του αποκλεισμού. 

o Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν 

τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

o Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον 

ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.  

o Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 

υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, 

προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και 

προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

o Κάθε διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον τρόπο 

πληρωμής, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο Δ.9 της παρούσας διακήρυξης. 

Προσφορές που θα αναφέρουν τρόπο πληρωμής διαφορετικό από αυτούς που 

περιγράφονται στο άρθρο Δ.9 της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 



ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Σελίδα 42 από 85 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.1 Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ΕΔΔ 

που θα συσταθεί από το Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου. Η απόφαση επιλογής 

του αναδόχου θα ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου. 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε τρία στάδια: 

o Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και 

έλεγχος «Φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής», 

o Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς», 

o Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς» - επιλογή 

αναδόχου. 

Για όλα τα παραπάνω στάδια η ΕΔΔ συντάσσει το ανάλογο πρακτικό. Με την 

ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου η ΕΔΔ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την 

αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. Τα πρακτικά κάθε σταδίου 

συνοδεύουν την σχετική εγκριτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (διοικητική 

πράξη) η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματα του ΕΣΗΔΗΣ, ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να υποβάλουν τις τυχόν 

ενστάσεις τους, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 

15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Γ.1.1 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής 

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν προσκομίσουν συμπληρωμένα τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο Α.14 της παρούσας 

προκήρυξης.   

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν 

για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 

κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό, τηρουμένων των αναφερομένων περί 

Ενώσεων/ Κοινοπραξιών στο σχετικό άρθρο της παρούσας. 

Γ.2 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς - Κριτήρια 

Οι αξιολόγηση στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στη πλήρη ανταπόκριση 

και συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με αυτά που περιγράφονται στην με αριθμ. 

24/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
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μέρος της παρούσας. Προσφορές οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης χαρακτηρίζονται ως «αποδεκτές» και 

προωθούνται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ενώ προσφορές που παρουσιάζουν 

έστω και μία απόκλιση από ουσιώδη απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών ή ουσιώδη 

όρο της διακήρυξης χαρακτηρίζονται ως «απορριπτέες» και δεν προωθούνται στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω αξιολόγηση είναι τύπου αποδοχής/αποκλεισμού (on/off) 

και δεν γίνεται κανενός τύπου βαθμολόγηση, ούτε οποιαδήποτε μορφή κατάταξης των 

προσφορών βάσει «ποιοτικών» κριτηρίων, ακόμη και αν κάποιες προσφορές 

υπερκαλύπτουν τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Όλες οι προσφορές που κρίνονται σε αυτό το 

στάδιο ως «αποδεκτές» προωθούνται στο επόμενο στάδιο ως ισοδύναμες. 

Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» 

σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς.  

 

Γ.3 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων οικονομικής προσφοράς – τελική 

αξιολόγηση - επιλογή αναδόχου 

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο “Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς” κάθε 

προσφοράς. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την 

Οικονομική του Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να θεωρήσει ότι η 

προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολό 

της. 

Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την ΕΔΔ 

ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν 

απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει γραπτώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

διευκρινήσεις για την σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 

Ασυνήθιστα χαμηλή ορίζεται η οικονομική προσφορά της οποίας το κόστος αξιολόγησης 

Κi είναι μικρότερο από το 90% του μέσου (median) των αποδεκτών οικονομικών 

προσφορών του προϋπολογισμού του υποέργου. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων 

στοιχείων και διευκρινήσεων, η ΕΔΔ εισηγείται με Πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την 

αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής.  

Για τον υπολογισμό του κόστους αξιολόγησης της προσφοράς (Κ) αθροίζεται το σύνολο 

των τιμών προσφοράς άνευ ΦΠΑ ανά παραδοτέο όπως έχουν συμπληρωθεί στη στήλη 

(5) του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΟΠ) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Το άθροισμα θα 
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πρέπει να συμφωνεί με τη αναγραφόμενη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(Κ) ολογράφως» του ΠΟΠ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η τιμή του 

αθροίσματος των τιμών προσφοράς ανά είδος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

– ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Δ.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Γενικά 
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 

της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υπο−φακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 

χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός 

των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

1ο ΣΤΑΔΙΟ: Αποσφράγιση προσφορών – Έλεγχος δικαιολογητικών 

συμμετοχής και κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 13.00 π.μ., 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
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εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» και την προσκόμιση των σχετικών εντύπων, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του συστήματος. Προκειμένου δε να 

λάβουν γνώση του περιεχομένου των εντύπων που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η 

υπηρεσία θα τους ειδοποιήσει σχετικά  για το χρόνο και τον χώρο που θα πρέπει να 

προσέλθουν για το σκοπό αυτό. 

Η ΕΔΔ  προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  εφαρμόζοντας τα όσα 

αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο Γ1 της παρούσης διακήρυξης και 

καταγράφει σε πρακτικό(1ο Πρακτικό) ποιες προσφορές εκπληρώνουν τα κριτήρια και 

προωθούνται στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης και ποιες δεν έγιναν αποδεκτές. 

 

2ο ΣΤΑΔΙΟ: Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 

 
Αναλυτικά, για όσες προσφορές δεν απορρίφθηκαν λόγω μη ικανοποίησης των 

κριτηρίων επιλογής, αξιολογεί και βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές, σύμφωνα με την 

παράγραφο Γ.2 της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό (2ο Πρακτικό). Τα 

πρακτικά των Σταδίων 1 και 2, υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής για έγκριση. 

Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής(Οικονομική Επιτροπή) αποφαίνεται 

σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους η απόφασή του.  

 

 

3ο ΣΤΑΔΙΟ: Αποσφράγιση και έλεγχος οικονομικών προσφορών 

 Στην συνέχεια ελέγχονται οι οικονομικές προσφορές ως προς την σύνταξή τους 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και μόνον για τις αποδεκτές οικονομικές 
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προσφορές εφαρμόζονται όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο Γ.3 της 

παρούσας διακήρυξης για τον υπολογισμό του κόστους αξιολόγησης.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης και για τις αποδεκτές τεχνικά και 

οικονομικά προσφορές, η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό (3ο Πρακτικό) με τον σχετικό 

Πίνακα Τελικής Κατάταξης των προσφορών εφαρμόζοντας όσα αναλυτικά 

περιγράφονται στην παράγραφο Γ.3 της παρούσας διακήρυξης . Στον υποψήφιο 

Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποστέλλεται έγγραφη ανακοίνωση της 

κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, μόνο 

κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. Δ.5 της παρούσας. 

 

 

4ο ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες 

ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα 

από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε 

Δ.2 Διευκρινήσεις Προσφορών 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών όμως έχει το 

δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή  

της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι 

υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που 
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αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των τριών (3) 

εργασίμων ημερών. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

ζητήθηκαν. 

Σημειώνεται ότι αφενός ότι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών (ΕΔΔ) θα αντιμετωπίζει με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης τους 

υποψήφιους Αναδόχους και αφετέρου ότι η παροχή διευκρινίσεων για τα 

δικαιολογητικά εκ μέρους των υποψηφίων Αναδόχων δεν μπορούν να έχουν ως 

αποτέλεσμα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της 

πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, η μεταβολή των οποίων θα μπορούσε να 

προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού ή να επιφέρει διακρίσεις. 

Διευκρινίσεις ή οποιεσδήποτε κρίσεις αναφορικά με τα στοιχεία του διαγωνισμού που 

υποβάλλονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Δ.3 Δικαίωμα Ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Δ.4 Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου Α.15 της 

παρούσας διακήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών υποβάλει τα πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού 

και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται σχετικά (απόφαση 

κατακύρωσης). Μετά την παραπάνω διαδικασία και μετά την έκδοση των αποφάσεων 

του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή) επί τυχόν 

διοικητικών προσφυγών, γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους η απόφαση 

κατακύρωσης με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας. Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε 

κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: α. Το είδος. β. Την ποσότητα. γ. Την τιμή δ. Τον φορέα για τον 
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οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες. ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της 

διακήρυξης καθώς και με το Σχέδιο Σύμβασης του Παραρτήματος 4 της παρούσας 

διακήρυξης. στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. ζ. Την προθεσμία 

υπογραφής της σύμβασης. 

Πριν την αποστολή της ανωτέρω ανακοίνωσης στον Ανάδοχο, απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Δ.5 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης 

1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, η 

οποία περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση του Υποέργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων μερών. 

2. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα επί τη βάσει του κειμένου του 

Σχεδίου Σύμβασης που περιέχεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας διακήρυξης. 

Η Σύμβαση συνίσταται στην συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων του 

Σχεδίου Σύμβασης που επισυνάπτεται στην διακήρυξη με το Παράρτημα 4 αυτής 

και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, βάσει της προσφοράς του 

Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία 

προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού. Η Σύμβαση 

ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται 

και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση 

στο κείμενο της Σύμβασης του Παραρτήματος 4. 

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά 

αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, 

για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η 

απόφαση Κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

4.  Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή 

της, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η 

αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την 

προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να 

κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Η τροποποίηση σε αυτή 

την περίπτωση επιτρέπεται κατόπιν σχετικής διερεύνησης και αξιολόγησης της 

ΕΔΔ και μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο μοντέλο, ποιοτικά 

ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, 



ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Σελίδα 49 από 85 

 

χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν 

συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Οποιαδήποτε όμως, 

τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να προβλέπεται από συμβατικό όρο, δύναται 

να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, 

μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Λέσβου, 

αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. Η 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 

δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Σε κάθε περίπτωση, για κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, καλείται έγγραφα να προσέλθει να υπογράψει 

την σύμβαση. Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση προσκομίζοντας εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Άρθρο Εγγυήσεις – Εγγυητικές επιστολές. Αν η προθεσμία αυτή περάσει 

άπρακτη, ή ο Ανάδοχος προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη 

διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 

διαγωνιζόμενο.  

6. Το κόστος και η ευθύνη έκδοσης οιωνδήποτε αδειών ή εγκρίσεων που αφορούν  

στην πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση 

του υποέργου, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβανομένης υπόψη της 

απόφασης ένταξης του υποέργου και της Προγραμματικής Σύμβασης.  

7. Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης 

της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του Ν.3614/07. Προς τούτο, η Αναθέτουσα Αρχή, αφού τηρηθούν 

τα χρονικά όρια που επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3886/10 (προθεσμία για 

άσκηση προδικαστικής προσφυγής) σε σχέση με την κοινοποίηση της απόφασης 

αυτής στους υπόλοιπους συμμετέχοντας, και πριν η ανακοίνωση αυτή αποσταλεί 

στον επιλεχθέντα υποψήφιο ανάδοχο, αποστέλλει το σχέδιο Σύμβασης με 

συμπληρωμένα τα κενά του και συνοδευόμενο από τον φάκελο με τα απαραίτητα 

για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα στην ΕΔΑ 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την σύμφωνη γνώμη η οποία αποτελεί και όρο 

για την χρηματοδότηση της πράξης. Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου 
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αυτού αποτυπώνεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

ΥΠΟΙΟ / Γεν Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Ομοίως προέγκριση της 

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πρέπει να 

λάβει και κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης. 

 

Δ.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών, πλην όμως σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει χαρακτήρα κανονιστικής 

διοικητικής πράξης και δεσμεύει με τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο το Δημόσιο 

ή το ΝΠΔΔ, που διενεργεί το διαγωνισμό, όσο και τους διαγωνιζόμενους. Τυχόν 

παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού 

είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. Οι όροι της 

σύμβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα 

τεύχη δημοπράτησης.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Μυτιλήνη. 

Δ.7 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Υποέργου 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης , επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 

παραλαβή του Υποέργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλομένους. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγυητική 

επιστολή περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος 
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οφείλει να παράσχει νέα εγγυητική επιστολή με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) 

ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο 

Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγυητική επιστολή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός 

της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο Υπόδειγμα «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

του Παραρτήματος 3 της παρούσας διακήρυξης. 

Δ.8 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής - Χρόνος υλοποίησης του 

υποέργου 

Επιτροπή  Παραλαβής Υποέργου 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του συνόλου του έργου θα 

συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή  Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠ).  

Η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ΕΠ μέσα σε χρόνο 

δέκα (10) ημερών από την παράδοση των υλικών.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής υποβάλλεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.  

 

Χρόνος παράδοσης - υλοποίησης της προμήθειας 

Η υλοποίηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα σαράντα (40) 

ημερών, ήτοι τριάντα (30) ημέρες για την παράδοση των υλικών και δέκα (10) ημέρες 

για την παραλαβή τους. Ο χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 

Σύμβασης και λήγει με την οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων του υποέργου. 

Η δήλωση χρόνου παράδοσης (μέσα στα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής 

προσφοράς) μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερών, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 

προσφορά απορρίπτεται. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά 

από γνωμοδότηση της ΕΠ, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό 

αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού 

χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα παραδοτέα δεν 

παραλαμβάνονται από ΕΠΠ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα 

παράταση άσχετα εάν το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης και δεν 
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υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 

χρόνος χωρίς να παραδώσει τα παραδοτέα. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και υλοποίησης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠ, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε 

περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 

υλοποίησης των συμβατικών αντικειμένων ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

υλοποίησης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν, κατ’ αναλογία, τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να 

υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του 

χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής 

και Αναδόχου και κατόπιν προέγκρισης από την ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου. 

 

Δ.9 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την σύνταξη από τη 

ΕΠ του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής και την έγκριση αυτού από το 

Δημοτικό Συμβούλιο το Δήμου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδόσει το αντίστοιχο 

παραστατικό (τιμολόγιο πώλησης), το οποίο θα φέρει τον αριθμό του φορολογικού του 

μητρώου και να παραδώσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Η δαπάνη του Υποέργου, σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 3 του Ν.4013/11 υπόκειται σε 

κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από 

την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της 

Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται 

από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής 

διαχείρισης. 
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Δ.10 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν 

όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, 

ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας Σύμβασης σε 

οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, με την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις του έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 

Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε 

νομίμως λειτουργούσα τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Χώρες Μέλη της 

Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

Δ.11 Εγγυητική Ευθύνη- Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και 

τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε 

ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα 

και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.  

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία για κάθε είδος της 

προσφοράς   για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την οριστική 

παραλαβή του.  

 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, συντεταγμένης 

σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας, η αξία της 

οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ, με 

χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής 

λειτουργίας. 

Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

συνόλου του υποέργου το οποίο προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη η οποία θα δημιουργηθεί χωρίς υπαιτιότητα του 

φορέα με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες 

παραγράφους για τις υπηρεσίες συντήρησης.  
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Δ.12 Εμπιστευτικότητα 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 

Υποέργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  Ειδικότερα:  

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 

αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Υποέργου αυτού θεωρούνται 

εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά 

την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε 

τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με 

οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και διασφαλίζει ότι οι 

υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.  

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες 

θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης 

του παρόντος Υποέργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από 

την εκτέλεση του Υποέργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 

νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως 

τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους 

που ασχολούνται με το Υποέργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς 

σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει 

Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.  

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται 

στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων 

"περί πνευματικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και 

έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς 

επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, 

κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  
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Δ.13 Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου – Ποινικές 

Ρήτρες 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Υποέργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά 

τις προς τούτο επανειλημμένες  (τουλάχιστον 3) οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 

της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

δ) εκδίδεται αμετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό 

με την άσκηση του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο, της, 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 

καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 

παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 

πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντομότερο 

δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 

κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές 

αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς 

εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου 

ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ, ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην 

περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του  λογισμικού  και των εφαρμογών 

αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα 
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Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), 

λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία  του 

λογισμικού. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 

ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 

περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη 

παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την 

επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν 

από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη 

συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες 

καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 

Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως 

άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 

κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα, μόνο εφόσον διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του 

παραδοθέντος τμήματος του έργου. 
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Δ.14 Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση στο Τεύχος της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον ημερήσιο οικονομικό τύπο καθώς και στον ημερήσιο 

και εβδομαδιαίο τοπικό τύπο (σύμφωνα και με το Ν. 3548/2007), τουλάχιστον είκοσι 

(20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για ενημέρωση στο  Επιμελητήριο 

Λέσβου, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 

Λέσβου και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr. 

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο: 

(α) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια) στις 15/04/2015,  

(β) στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ): στις 16/04/2015. 

 

 Μυτιλήνη,  15/04/ 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 
 
 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

http://www.mytilene.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 24/2013 : ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

                                                               

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες εκσυγχρονισμού Πολιτιστικών Χώρων του Δήμου Λέσβου. Αναλυτικά τα 

ζητούμενα υλικά είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα:   

  

ΟΜΑΔΑ 9 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 24/2013 : ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 39112000 - 0 2000 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡ.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Ταχ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13/17 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Τ.Κ. 81100 

ΤΗΛ.: 2251037394 

FAX : 2251037394 

Δνση Πολιτισμού - Τουρισμού 

 

 

 

Αριθμ μελ. :    

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

: 

 

24/2013 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ΟΜΑΔΑ 9 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 

 

100.000,00 € 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Γενικά – σκοπός  

Πρόκειται για καθίσματα εξωτερικών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 

των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου, στο χώρο του Κάστρου 

Μυτιλήνης.  

Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και 

εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου και θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Στην ανωτέρω 

προμήθεια περιλαμβάνεται και η μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο εκδηλώσεων του 

Κάστρου Μυτιλήνης ή στις αποθήκες του Δήμου , εάν παραδοθούν νωρίτερα από την 

εποχή έναρξης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων . Όλα τα ζητούμενα υλικά θα έχουν 

εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας φθάνει στο ποσό : εκατό  χιλιάδων  ευρώ  

(100.000,00  €) χωρίς  τον Φ.Π.Α. 

 

Αναλυτική τεχνική περιγραφή 
Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν ως ελάχιστες προδιαγραφές τα εξής: 

 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  (ομάδα 9 μελέτης 24/2013) 

Αναδιπλούμενα καθίσματα τύπου Σκηνοθέτη με σκελετό από αλουμίνιο διατομής 

25x25x1,5mm, ηλεκροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα σε χρώμα ανθρακί 

κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο , με μπράτσα απο αλουμίνιο. 

Τα πριτσίνια που χρησιμοποιούνται στις αρθρώσεις είναι ανοξείδωτα. 

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος είναι κατασκευασμένα απο ύφασμα PVC διάτρητο 

600gr/m2 υψηλής αντοχής , θερμοκολλημένο σε χρώμα μπεζ ή παρόμοιο ανοιχτό 

χρώμα.  

2.  
2.1 Εγγύηση  

 

Ο προμηθευτής θα δώσει εγγύηση για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για 

διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών. 

 

2.2 Τεχνική υποστήριξη  

 

Ο προμηθευτής την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς πρέπει να δηλώσει 

υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού και ότι θα διαθέτει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για περίοδο τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών. Η παράδοση ανταλλακτικών και η παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη 

διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου θα πρέπει να πραγματοποιείται το ταχύτερο 
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δυνατόν.  Ο Προμηθευτής θα δηλώσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

αποστολή συνεργείου επισκευής στον τόπο λειτουργίας (Κάστρο Μυτιλήνης), το οποίο 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 48 ώρες. 

 

Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

 

Να αναφέρονται στην προσφορά και να προσκομισθούν με αυτήν ή με την 

παράδοση των μηχανημάτων όλες οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά κατασκευής και 

καταλληλότητας χρήσης των, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (CE, TÜV κλπ). 

Τα πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία 

για τη Διαπίστευση οργανισμό. 

 Να υποβληθούν τα πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. 

 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά επί ποινή 
αποκλεισμού, και τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά : 

1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των καθισμάτων με όλα τα τεχνικά στοιχεία στην 

Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες (prospectus) και τεχνικά σχέδια 
2. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής  

3. Δήλωση του οίκου κατασκευής για την προμήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον 
για δέκα (10) χρόνια και σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη ζήτησή τους 

(πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου και όχι FAX ή TELEX). 
4. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος. 
5. Ο χρόνος παράδοσης θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά (δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 60 ημέρες). 
6. Πιστοποιητικά ποιότητας  

7. Πιστοποίηση CE μεταφρασμένη επίσημα, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό 
ελέγχου από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα για 

το οποίο δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών και τον 
τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Σε περίπτωση που τα 

ανταλλακτικά πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, θα πρέπει να δηλωθεί ο 
ανώτατος χρόνος παράδοσής του από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας του 

από τον φορέα, καθώς και ο ανώτατος χρόνος επέμβασης για αντιμετώπιση 
επισκευών των κανονιών.  

 

Ο συντάκτης 

 

 

 

Μαρίνος Σαραντινός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 & Μηχανικός Η/Υ 

  

Ο Προϊστάμενος 

Δ/νσης Πολιτισμού - Τουρισμού 

 

 

 

Πέτρος Χριστόπουλος 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 9 : ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

 ΔΑΠΑΝΗ   

€ 

1 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 

39112000 - 0 2000 50 100000 

 

                                                                       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:   100000 € 

                                                                 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εκατό χιλιάδες ευρώ                           

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                       ΦΠΑ 16 %:   16000 € 

                                                               ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Δέκα έξι χιλιάδες ευρώ  

 

                                                       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:  116000 € 

                                                 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Εκατόν δέκα έξι χιλιάδες ευρώ 

                                                                                                             

 

  

 

Ο συντάκτης 

 

 

 

Μαρίνος Σαραντινός 

ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός 

 & Μηχανικός Η/Υ 

 Ο Προϊστάμενος 

Δ/νσης Πολιτισμού 

 

 

Πέτρος Χριστόπουλος 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις 

των προς προμήθεια Καθισμάτων εξωτερικού χώρου.  

Στους παρακάτω πίνακες δίνεται ενιαία αρίθμηση των απαιτήσεων και ο Προσφέρων θα 

πρέπει να απαντήσει μόνο σε όσα αριθμούνται. 

Η προοριζόμενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής: 

 Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθμό της απαίτησης και είναι το στοιχείο το 

οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε 

διευκρίνηση ή παραπομπή. 

 Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχομένως ποσοτικά και 

μπορεί να παραπέμπει ρητά ή έμμεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειμένου. 

 Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθμό η απαίτηση είναι υποχρεωτική για το 

σύστημα. Η υποχρέωση μπορεί να δηλώνεται με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι 

τέτοιο είναι δυνατό, με ποσοτική ένδειξη (σύγκριση με κάποια ποσότητα). 

 Απάντηση: συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης 

Απαίτηση και θα πρέπει να έχει αντίστοιχο περιεχόμενο. 

 Παραπομπές – Σχόλια: επίσης συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα και, σε 

περίπτωση που η δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά με την απαίτηση μπορεί 

ή κρίνεται ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, μπορεί να παραπέμπει σε 

άλλο σημείο της Προσφοράς του, τεχνικό εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιμο 

σημείο, πλην όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή 

ακρίβεια. Σύντομα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη συγκεκριμένη στήλη. 

 

Σημαντική σημείωση: Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών 

σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή 

παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι. 

 

Καρέκλες μεταλλικές σκηνοθέτη 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

-ΣΧΟΛΙΑ 

1 Γενικές Απαιτήσεις    

1.1 Οι προσφερόμενες καρέκλες να είναι 

απολύτως καινούργιες, αμεταχείριστες και 

πρόσφατης κατασκευής όχι πέραν του ενός 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

-ΣΧΟΛΙΑ 

έτους 

1.2 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των 

καθισμάτων με όλα τα τεχνικά στοιχεία στην 

Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από 

εικόνες (prospectus) και τεχνικά σχέδια 

 

ΝΑΙ   

1.3 Να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, 

καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας και 

ελέγχου αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε 

ΝΑΙ   

1.4 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο 

ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει 

να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, για 

το παρεχόμενο service, καθώς και συμβόλαιο 

αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του 

κατασκευαστικού οίκου  

ΝΑΙ   

1.5 Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής  

 

ΝΑΙ   

1.6 Δήλωση του οίκου κατασκευής για την 
προμήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για 

δέκα (10) χρόνια και σε διάστημα δέκα (10) 
ημερών από τη ζήτησή τους (πρωτότυπο 
έγγραφο με σφραγίδα του οίκου και όχι FAX 

ή TELEX). 

 

ΝΑΙ   

1.7 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 
ένα (1) έτος. 

 

ΝΑΙ   

1.8 Ο χρόνος παράδοσης θα αναφέρεται στην 
τεχνική προσφορά (δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 30 ημέρες). 

 

ΝΑΙ   

1.9 Πιστοποίηση CE μεταφρασμένη επίσημα, 
συνοδευόμενη από πιστοποιητικό ελέγχου 

από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου. 

 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

1.10 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή όπου θα 

αναφέρεται το χρονικό διάστημα για το οποίο 
δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια 
των ανταλλακτικών και τον τρόπο που 

προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες 
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

-ΣΧΟΛΙΑ 

service. Σε περίπτωση που τα ανταλλακτικά 

πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, θα 
πρέπει να δηλωθεί ο ανώτατος χρόνος 

παράδοσής του από την ημερομηνία 
έγγραφης παραγγελίας του από τον φορέα, 

καθώς και ο ανώτατος χρόνος επέμβασης για 
αντιμετώπιση επισκευών των κανονιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ)  

ΠΟΠ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ : Καρέκλες μεταλλικές σκηνοθέτη 

Α/Α Υπηρεσία Κατασκευαστής 
Κωδικός 

Κατασκευαστή 
Περιγραφή Ποσότητα 

Κόστος 

Μονάδος 
Σύνολο 

Σύνολο με 

ΦΠΑ 

1 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ        

 

Συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (Κj) (ολογράφως): ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς):………………………………………………………………………………… 

Συνολική τιμή ΦΠΑ (αριθμητικώς):………………………………………………………………………………… 

Συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς με ΦΠΑ (αριθμητικώς):………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ημερομηνία, ……………………… 

(Σφραγίδα και Υπογραφή Προσφέροντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................                          Ημερομηνία έκδοσης 

........................... 

Προς: 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17,  

81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός 

…………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ 

........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της….…………. για εκτέλεση του υποέργου ……………….. συνολικής αξίας 

..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 

σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από 

τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας. } 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 

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

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ .....................................................     Ημερομηνία έκδοσης 

........................... 

 

Προς: 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17,  

81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ 

........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο 

…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧ. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................................ 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

 

Προς: 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17,  

81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ 

........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με 

αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με 

τη με αριθμό  ……………. Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 

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

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στη ................. σήμερα την …../../2015, ημέρα …………., μεταξύ αφενός της 

.................... που εδρεύει στην ..............εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

.....................βάση του υπ αριθ…………….. εγγράφου και στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία 

………………………. που εδρεύει στ… ………………………………….. εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. 

…………………………. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 

Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή 

με την ……………….. απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον 

Ανάδοχο με την …………………. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία 

κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την ………….., ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση 

του υποέργου «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό πολιτιστικών 

χώρων του Δήμου Λέσβου –Ομάδα 9»  σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο 

παρόν άρθρο: 

  

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα 

Αρχή ή την Ομάδα διοίκησης υποέργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 

Υποέργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή 

οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 

τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: Το υποέργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 

παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από 

την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Υποέργου. 



 

Σελίδα 72 από 85 

 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που 

αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που 

ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος 

συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης 

ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία με τα παραρτήματά της που συνάπτουν και 

υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Υποέργου,. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του 

Υποέργου.  

 

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του υποέργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του 

αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης.  

 

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην 

Ελληνική γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα 

και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

 

Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών για την υλοποίηση του Υποέργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου στο οποίο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 

καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης του 

υποέργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 

Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή 

τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Λέσβου 

Διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 



 

Σελίδα 73 από 85 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22510 27777, 28811, 20478 

Για τον Ανάδοχο:   ……………………………………………………………………… 

Ταχ.κωδ.:…………… – ΠΟΛΗ  …………….. 

Τηλ………………..   fax: …………………… 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει 

την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 

βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 

ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα 

είναι γραπτή. 

 

Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 

Υποέργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  Ειδικότερα:  

 

6.1 Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 

αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Υποέργου αυτού θεωρούνται 

εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά 

την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε 

τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με 

οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου. 

6.2 Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 

υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και 

διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.  

6.3 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι 

οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια 

εκτέλεσης του παρόντος Υποέργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς 

διαφορετικούς από την εκτέλεση του Υποέργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
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και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

6.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων 

των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους 

ανθρώπους που ασχολούνται με το Υποέργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή 

μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημερώνει Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.  

6.5 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα 

οφείλεται στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των 

διατάξεων "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις 

άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση 

υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του 

αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

 

Άρθρο 7. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Υποέργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους 

που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην 

προσφορά του τμήμα του Υποέργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και 

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, 

παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον 

ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για 

την ανάθεση της Σύμβασης. 

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλει σχετικό 

αίτημα στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 10 ημερών από την πρόθεση του για σύναψη 

νέας υπεργολαβίας και να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα 

πρέπει επίσης να χορηγηθεί εντός 10 ημερών αντίστοιχα διαφορετικά με την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Τα τμήματα τα οποία 

καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει 

να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που 

ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Υποέργου που, 

κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

Υποέργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί 

από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Υποέργου φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Υποέργου. 

 

Άρθρο 9. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

9.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 

σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της 

και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Υποέργου, χωρίς να 

απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

9.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου 

με την οριστική παραλαβή του Υποέργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 

Σύμβασης. 

 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους 

τους χώρους υλοποίησης του υποέργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε 

περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και 

εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. 

10.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 

ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε 

ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου 

εκτελείται το Υποέργο. 

10.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη 

υπάρχουσες υποδομές της που έχουν συνάφεια με το Υποέργο. 

 

Άρθρο 11. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
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Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου 

να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα 

πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει 

στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

 

Άρθρο 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με 

τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

Θεωρείται δεδομένη η υποχρέωση συμμόρφωσης του Αναδόχου και της αναθέτουσας 

Αρχής στις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Άρθρο 13. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που 

καλύπτει το 5% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της 

συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά 2 μήνες τουλάχιστον και 

επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

14.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από 

την εκτέλεση του Υποέργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών 

σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

14.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζημία 

που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 

προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Υποέργου. 
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14.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας 

το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ 

μέρους του αποδεδειγμένη αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

15.1 Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα 

εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του 

Υποέργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. 

15.2 θα πρέπει να οριστεί από την πλευρά του Αναδόχου ο Υπεύθυνος Υποέργου, ο 

οποίος θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του Υποέργου 

(ΕΠΠ), για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη διατύπωση των απαιτήσεων κατά την 

εξέλιξη του υποέργου, καθώς και την υποβολή λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων. 

 

Άρθρο 16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Υποέργου, αρχίζει  από την Ημερομηνία Υπογραφής της 

Σύμβασης και διαρκεί για Χ μήνες, ήτοι έως …………….... 

Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται σε Παράρτημα της Σύμβασης απεικονίζει την 

προθεσμία του Υποέργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των 

επομένων άρθρων. 

 

Άρθρο 17. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

17.1 Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου θα συσταθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του (ΕΠΠ).  

17.2 Η ΕΠΠ προβαίνει σε δύο φάσεις παραλαβής οι οποίες συνδέονται και με την 

πληρωμή του Αναδόχου. 

Η ΕΠΠ έχει προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανακοίνωσης από τον 

Ανάδοχο της ολοκλήρωσης του υποέργου για να προβεί σε έγγραφες παρατηρήσεις της 

για τις αποκαταστάσεις και διορθώσεις που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του υποέργου.  

17.3 Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ημερών 

θεωρείται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες οπότε η επιτροπή συντάσσει άμεσα το σχετικό 

πρακτικό οριστικής παραλαβής. 

17.4 Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει τα αναφερόμενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού 
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διαστήματος (όχι μεγαλύτερο από είκοσι (20) ημέρες) και να ενημερώσει εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει 

το πρακτικό οριστικής παραλαβής το αργότερο εντός μηνός εφόσον διαπιστώσει την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις σχετικές παρατηρήσεις. 

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατυπώνει άπαξ όλες τις παρατηρήσεις της και 

δεν μπορεί να επανέλθει με νέες παρατηρήσεις. 

17.5 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου θα διενεργεί 

απροειδοποίητα δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του υποέργου. Εάν σε 

αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης 

της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των 

διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

εκτελέσει πλήρως το αντικείμενο της σύμβασης στην τιμή της προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, και να παραδώσει το υποέργο εμπρόθεσμα, άρτιο και σε 

πλήρη λειτουργία. 

 

Άρθρο 18. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

18.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Υποέργου εντός της 

προθεσμίας ή των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η 

Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

18.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη 

Συμβατική Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 

β) να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή 

έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα 

πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 19. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να 

παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής 

τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της 

Σύμβασης. 
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2. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται 

αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η 

περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με 

τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

Άρθρο 20. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 

προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό 

έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά 

την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία 

της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, 

παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί 

να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των, μέσων και  υλικών κλπ. μέχρι την 

ημερομηνία τμηματικής και σε κάθε περίπτωση οριστικής παραλαβής του Υποέργου, 

οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Με την οριστική παραλαβή του Υποέργου η κυριότητα επί των ως άνω (πλην του 

λογισμικού) μεταβιβάζεται αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, η 

οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Υποέργου και θα φέρει όλες τις 

εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε 

απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των 

δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα 

επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω 

αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας 

προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 

τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής στην 

ανοιγείσα δίκη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί δια τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης ότι 

υπαίτιος για την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο 

Ανάδοχος, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
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καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 

δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 

παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 

Άρθρο 21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, 

εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η αντικατάσταση 

είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την 

υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το 

εμπόριο. Η τροποποίηση σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται κατόπιν σχετικής 

διερεύνησης και αξιολόγησης της ΕΔΔ και μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από 

νεώτερο μοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά 

προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, και 

δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Οποιαδήποτε όμως, 

τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να προβλέπεται από συμβατικό όρο, δύναται να 

γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης 

με προφορική συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε πιθανή τροποποίηση της 

Σύμβασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να 

προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 

Άρθρο 22. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Υποέργο θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και 

τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, 

θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα 

στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, 

πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται 

στην Προκήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση 

κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 23. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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1. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει 

υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της 

Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την 

υλοποίηση του Υποέργου έξοδα, όπως: 

α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας 

συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση 

προϊόντων.  

β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 

γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

Υποέργου 

δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

2. Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις 

τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με 

αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά 

έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

3. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 

στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. 

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, 

σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της 

έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

 

Άρθρο 24. ΤΙΜΗΜΑ 

1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Υποέργου από τον Ανάδοχο, 

ανέρχεται στο ποσό των ………………………………………… ευρώ (…..,..€). 

2. Στο Συμβατικό Τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος 

βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 25. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Υποέργου στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την 

πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης των εργασιών όπως περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με το 

οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων.  

Άρθρο 26. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του 

Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή 

τμημάτων ή μερών του Υποέργου, η οποία πιστοποιείται από την οριστική παραλαβή 

του τελικού σταδίου ή τμήματος ή μέρους του Υποέργου εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 

Άρθρο 27. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Υποέργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά 

τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 

της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

δ) εκδίδεται αμετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό 

με την άσκηση του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο, της, 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 

καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 

παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 

πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντομότερο 

δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 

κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές 

αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς 

εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ότι προβλέπεται από το 

σχετικές διατάξεις. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 

ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

5. Οι προβλεπόμενες  ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται 

στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων 

ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Υποέργου, 

από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την 

επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν 

από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Υποέργου περατωθεί μέσα 

στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες 

καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 

Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως 

άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 

κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα, μόνο εφόσον διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του 

παραδοθέντος τμήματος του υποέργου. 

 

Άρθρο 28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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1. Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την 

Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 

συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη 

Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

2. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον 

προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 

 

Άρθρο 29. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 

τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 

2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 

του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει 

και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 

εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, 

διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 

αιτήματος. 

 

Άρθρο 30. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ 

τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ 

αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών 

3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 

προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 

Ελληνικής νομοθεσίας και επιλύεται διαιτητικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ 

(άρθρα 867 επ.), οι δε αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου ρητά συμφωνείται να 

είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 31. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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1. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος για κανένα λόγο δεν θα ευθύνεται έναντι του 

ετέρου συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης για 

την ανόρθωση της αποθετικής του ζημίας, παραιτουμένων των μερών με την παρούσα 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή τους για την ανόρθωση κάθε αποθετικής 

ζημίας τους. 

2. Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που 

έχουν τελεσθεί με δόλο ή βαρεία αμέλεια. 

3. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του ο Ανάδοχος, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική μόνο ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση, 

και μόνο μέχρι το 100% του ποσού της αμοιβής του. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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