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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΛ. ΒΕΝΛΗΕΛΟΥ 13-17 Τ.Κ. 81100 

Ρόλθ ΜΥΤΛΛΘΝΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 81100 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ (GR) 

Κωδικόσ ΝUTS GR411 

Τθλζφωνο +30 2251350516/2251350565   

Ψαξ +30 2251350510 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@mytilene.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΑΛΝΟΣ ΑΝΤΫΝΕΛΛΟΣ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mytilene.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  ο Διμοσ Μυτιλινθσ (ΟΤΑ,) και ανικει ςτον Υποτομζα ΟΤΑ τθσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ.   

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι: Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.mytilene.gr 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ: Ελευκερίου Βενιηζλου 13-17, ΤΚ 81132 
Μυτιλινθ   

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ : 

ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο : 22513 50516, 22513 50565  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/2016 
και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ1 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ταμείο ΕΤΡΑ (Ε.Ρ. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020), 
Κωδ. ΣΑ ΕΡ 0881. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τον  Κ.Α.: 60.7341.0002 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020  του Διμου Μυτιλινθσ ποςοφ: 68.120,91 ευρϊ.2  

Σχετικι θ αρικμ. 741/08-10-2020 ΑΑΥ. 

                                                           
1 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
2 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Ψορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

mailto:promithies@mytilene.gr
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Θ ςφμβαςθ αφορά τα : 

 Υποζργο 1: «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν Νιςου Λζςβου» 

τθσ Ρράξθσ: «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν Νιςου Λζςβου» 

με Κωδικό ΟΡΣ 5003599, 

 Υποζργο 2: «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ 1ου Δθμοτικοφ BΝΣ Μυτιλινθσ» τθσ Ρράξθσ: «Αναβάκμιςθ 

1ου Δθμοτικοφ Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ Μυτιλινθσ», με Κωδικό ΟΡΣ 5003375,  

που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάςθ τισ αποφάςεισ 
ζνταξθσ με αρ. πρωτ. Οικ. 603 – 20.3.2017 & οικ.595 – 20.3.2017 τθσ Ρεριφερειάρχθ Βορείου Αιγαίου και 
ζχουν λάβει κωδικοφσ MIS 5003599 και 5003375, αντίςτοιχα 3.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο ΕΤΡΑ). 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ειδϊν εξοπλιςμοφ των παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν 
ςτακμϊν  νιςου Λζςβου που υπάγονται ςτθν εξισ ομάδα : Α. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ – ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ. 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 32300000-6, 39711361-7, 39713100-4, 39700000-9, 39711210-4, 39711211-1, 39711362-4, 

32331300-5,  32300000-6, 32552100-8, 30213300-8, 30121100-4, 39713510-1,  39711000-9, 30232110-8. 

Οι  ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποψιφιοι προμθκευτζσ, υποχρεοφνται να υποβάλλουν προςφορά 
για το ςφνολο των ηθτοφμενων Ειδϊν, τθσ Ομάδασ  Α. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ – ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 68.120,91 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 
17% (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: 58.223,00  ευρϊ,  ΨΡΑ : 9.897,91 ευρϊ). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε τζςςερισ (4) μινεσ . 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α (ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΟΣΟΤΘΤΫΝ – ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ) και ΡΑΑΤΘΜΑ Β 
(ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ – ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ)  που ςυνοδεφουν τθν παροφςα διακιρυξθ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων Ειδϊν,  τθσ Ομάδασ Α,  βάςει μόνο τθσ τιμισ. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ4: 

- τθν παροφςα διακιρυξθ,  

- τθν  Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ με Αρικμό C (2014) 10164/18.14.2014 που αφορά τθν ζγκριςθ του Ε. 
Ρ. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»,  

- του νόμου 4314/2014 για τθν «διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020» (ΨΕΚ 265/Α/23.12.2014), 

- τθν με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΚΥ 712/31.07.2015 (ΨΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργικι Απόφαςθ «Εκνικοί 
Κανόνεσ Επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 
Ενδιάμεςουσ Ψορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», 

                                                           
3 Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.  
4 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 
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- του με ΑΡ. 115812/ΕΥΚΥ 1091/13.11.2015 εγγράφου τθσ ΕΥΚΥ με κζμα τθν περιγραφι του ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ και ελζγχου (ΣΔΕ) για όλα τα επιχειρθςιακά προγράμματα του ΕΣΡΑ τθσ περιόδου 2014-2020,  

- τθν από 22.6.2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ε. Ρ. «ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ», με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ μεκοδολογία, τα κριτιρια επιλογισ των Ρράξεων, θ διαδικαςία και το περιεχόμενο τθσ 
εξειδίκευςθσ του ΕΡ, κακϊσ και ο προγραμματιςμόσ των προςκλιςεων και των εντάξεων και οι τεκζντεσ 
κατ' ζτοσ ςτόχοι, 

- τθν από 01.08.2016 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ε. Ρ. «ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ», για τθν 
ζγκριςθ μζςω γραπτισ διαδικαςίασ τθσ τροποποίθςθσ του εγγράφου Εξειδίκευςθσ, 

-  τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. Οικ. 3087/23.09.2016 Ρρόςκλθςθ με Κωδικό Ρρόςκλθςθσ ΒΑ_ΕΤΡΑ_9a_18,  

- τθν αρικμ 603/20-03-2017 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με Τίτλο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ 
Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν Διμου Λζςβου» και Κωδικό ΟΡΣ 5003599, 

- τθν αρικμ. 565/20-03-2017 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με Τίτλο «Αναβάκμιςθ 1ου Δθμοτικοφ 
Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ Μυτιλινθσ» και Κωδικό ΟΡΣ  5003375, 

- τθν αρικμ. 1905/05-08-2020 Ρροζγκριςθ Διακιρυξθσ Υποζργου «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 1ου 
Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ Μυτιλινθσ», 

- τθν αρικμ. 1904/05-08-2020 Ρροζγκριςθ Διακιρυξθσ Υποζργου «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ  
Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν νιςου Λζςβου», 

- τθν αρικμ. 653/23-03-2020 Τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ Υποζργου «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ  
Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν νιςου Λζςβου», 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε,  ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει , 

- του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

-  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

-  του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

-  τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

-  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,6 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

-  του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν7 

                                                           
5 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
6 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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-  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

-  του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,  

-  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” που  από 01/01/2017 τίκεται ςε 
ιςχφ, 

- τθσ με αρ. 57654 /22.05.2017 (Β' 1781) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

- το αρικμ.68164/02-12-2016 Αίτθςθ Ωρθματοδότθςθσ αναρτθμζνθ ωσ πρωτογενζσ αίτθμα ςτο ΚΘΜΔΘΣ 
με ΑΔΑΜ: 20REQ007417991, 

- τθν αρικμ. 741/08-10-2020 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Διμου Μυτιλινθσ αναρτθμζνθ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007442024, 

- τθν αρικ. 487/17-11-2020 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν α) ζγκριςθ τθσ διενζργειασ του 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, β) ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ αρικ. 13/2020 μελζτθσ και γ) 
κακοριςμό των ορϊν τθσ διακιρυξθσ, 

- τθν αρικμ. 13/2020 μελζτθ τθσ προμικειασ, 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Μυτιλινθσ, οδόσ Ελ. Βενιηζλου 13-17, τθν 09-12-
2020, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00, (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ 
αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 09-12-2020 και ϊρα 11:00.8 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο 
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν 
οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε 
άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.  

Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τζςςερισ (4), τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα 
θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ 
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

                                                                                                                                                                                                 
7 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 23, καταργείται με 

τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.  
8 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Θ περίλθψθ τθσ διακθρφξεωσ δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια και ςε μία εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικι ι 
τθσ ζδρασ του νομοφ.  

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο 
και ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   www.mytilene.gr ςτθν διαδρομι : http://www.mytilene.gr/ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΕΝΘΜΕΫΣΘ/ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ. 

 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο  κα βαρφνει τον ανάδοχο ςφμφωνα με το άρκρο 46 του 
Ν.3801/09. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ9  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                           
9 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mytilene.gr/
http://www.mytilene.gr/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ10  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ (με τα Ραραρτιματα11 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ . 

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+   

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ . 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και  ϊρεσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα 
ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ 
ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των 
Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ 
για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

                                                           
10 Ϋσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 

άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

11 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 
υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 



 

Σελίδα 10 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.12 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).13 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα14. 

2.1.5 Δγγπήζεηο15 

Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου  4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ 
ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

                                                           
12 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
13 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
14 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
15 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε - Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.16 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι17 για τθν υποβολι προςφοράσ18.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.19   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο20  

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

2.2.3.Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ21 :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

                                                           
16 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

17 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
18 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

19 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
20 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
21 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

 

2.2.3.2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

β) Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Οι παραπάνω υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  
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Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 
ερϊτθμα του αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ ΤΕΥΔ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά 
περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

 
Οι περ. αϋ και β παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 
διακανονιςμοφ.22 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ23.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 24 

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ25,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

                                                           
22

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 και παρ.2Α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 267 του Ν.4738/2020. Σχετικι 
διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ 
ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

23 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

24       Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
25 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 

κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

 

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ . 

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.426 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 27. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                           
26 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ 
27 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016,  όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.8 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017. 
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[Κξηηήξηα Δπηινγήο]28  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο29  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ30 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα31  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, κα πρζπει το ςφνολο του μζςου κφκλου εργαςιϊν των ςυμμετεχόντων κατά τθν τελευταία 
τριετία ι για όςο διάςτθμα δραςτθριοποιείται ο υποψιφιοσ κα πρζπει να υπερβαίνει το 1/3 τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ.  

Διευκρινίηεται ότι το 1/3 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, για όςο διάςτθμα δραςτθριοποιείται ο 
υποψιφιοσ, ςυνιςτά προαπαιτοφμενο ςτοιχείο ςυμμετοχισ και δεν βακμολογείται ι ποςοτικοποιείται ςε 
οιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. 

                                                           
28 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

29 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
30 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
31 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 

ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΛΛ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα32  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται33 να δθλϊνουν : 

 - τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ,34 

οι οποίεσ ςυνιςτοφν προαπαιτοφμενο ςτοιχείο ςυμμετοχισ και δεν βακμολογοφνται ι ποςοτικοποιοφνται 
ςε οιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο35  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και 
να τθροφν τα πρότυπα  διαχείριςθσ (π.χ. ποιότθτασ, υγιεινισ και αςφάλειασ, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 
κ.τ.λ.), τα οποία πρζπει να βαςίηονται ςτα ςχετικά ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 
14001). Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, 
διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ι από φορζα 
διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for 
Accreditation - EA) και μάλιςτα, μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) 
αυτισ.36 

Αυτά  ςυνιςτοφν προαπαιτοφμενο ςτοιχείο ςυμμετοχισ και δεν βακμολογοφνται ι ποςοτικοποιοφνται ςε 
οιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. 

                                                           
32 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

33 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 
34 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν 

πριν από τθν τελευταία τριετία   
35 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 

36 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν 
προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.4) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ37. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5 6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΛΛ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ).  

Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν38 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.39 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

                                                           
37 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 

οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
38 Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
39 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα40 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201641. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7)42. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.343. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν44. 

 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν45.  

Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά46: 

                                                           
40

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

41 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
42 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
43 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
44 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
45  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
46 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 



 

Σελίδα 19 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ . 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.  

Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

                                                                                                                                                                                                 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί 
τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.47 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,48 εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν δικαιολογθτικά από τα οποία μπορεί να αποδειχκεί θ 
χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι τουσ ικανότθτα, που επιτρζπεται να είναι κατάλλθλεσ τραπεηικζσ 
βεβαιϊςεισ ι Αντίγραφο του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ ι αποςπαςμάτων αυτϊν ι Υπεφκυνθ διλωςθ, 
θ οποία κα υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα, περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου 
εργαςιϊν τουσ κατά τα τρία (3) προθγοφμενα ζτθ. Σε περίπτωςθ ςυμμετεχόντων που βρίςκονται ςε 
λειτουργία για μικρότερο των 3 ετϊν διάςτθμα κα παρζχονται όςοι ιςολογιςμοί είναι διακζςιμοι.  

Σε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται εκ του νόμου ζκδοςθ ιςολογιςμϊν να προςκομίηεται από τον 
υποψιφιο Ανάδοχο υπεφκυνθ διλωςθ, θ οποία κα υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα, περί 
του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν περί του μζςου ετιςιου κφκλου εργαςιϊν.  

Το ςφνολο του μζςου κφκλου εργαςιϊν των ςυμμετεχόντων κατά τθν τελευταία τριετία ι για όςο διάςτθμα 

δραςτθριοποιείται ο υποψιφιοσ κα πρζπει να υπερβαίνει το 1/3 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ.  Διευκρινίηεται ότι το 1/3 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, για όςο 

διάςτθμα δραςτθριοποιείται ο υποψιφιοσ, ςυνιςτά προαπαιτοφμενο ςτοιχείο ςυμμετοχισ και δεν 

βακμολογείται ι ποςοτικοποιείται ςε οιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ.49  

 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 

μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 

ζγγραφο.50 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

υπεφκυνθ διλωςθ με  τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ 

τελευταίασ τριετίασ με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ 

παραλιπτθ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά, 

τα οποία να βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του προμθκευτι ι των (υπό)καταςκευαςτϊν του, 

προτφπων διαχείριςθσ (π.χ. ποιότθτασ, υγιεινισ και αςφάλειασ, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, κ.τ.λ.), αυτά 

πρζπει να βαςίηονται ςτα ςχετικά ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 14001).  

                                                           
47 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 

περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

48   Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

49 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 
οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, 
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

50 Θ καταλλθλόλθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, 

διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ι από φορζα 

διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και μάλιςτα, μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) αυτισ. 

Εάν το προϊόν υπάγεται ςτισ Οδθγίεσ Τεχνικισ Εναρμόνιςθσ, κα πρζπει από τον προμθκευτι να 
προςκομίηονται όλα τα προβλεπόμενα από τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία δικαιολογθτικά, για να 
επιβεβαιϊνεται θ ςυμμόρφωςθ με τα ςχετικά κανονιςτικά ζγγραφα. Σε περίπτωςθ που τα προϊόντα δεν 
είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρζπει να ςυνοδεφονται από 
πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ βάςει των ςχετικϊν οδθγιϊν ι κανονιςμϊν ι διεκνϊν προτφπων, τα οποία 
να ζχουν εκδοκεί από φορζα πιςτοποίθςθσ ι ελζγχου προϊόντων, διαπιςτευμζνο προσ τοφτο από το 
Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιςτα, μζλοσ τθσ 
αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) 5152 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ53 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.54 

 

                                                           
51 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 

Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

52 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

53 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
54 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο55  

Κριτιριο ανάκεςθσ56 τθσ Σφμβαςθσ57 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ58 . 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α και Β τθσ 
Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο.  

Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ59. 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1.Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, 

 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ,  

 είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι,  

 είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ,  

ςτθ Δ/νςθ Ελ.Βενιηζλου 13-17, Τ.Κ.81132, Μυτιλινθ, Διμοσ Μυτιλινθσ. 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 
τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

2.4.2.2.Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

                                                           
55 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
56 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΨ)  

57 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 

58 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

59 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά  του ………  

για τθν προμικεια : 

«Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν Νιςου Λζςβου» 

ΟΜΑΔΑ Αϋ: ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΕΞΡΟΛΛΣΜΟΣ 

με ανακζτουςα αρχι το Διμο Μυτιλινθσ.  

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ………………. 

 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 
χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί 
τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 
άρκρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν60: 

                                                           
60 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201661, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
ΡΑΑΤΘΜΑ Θ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

2.4.4. Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ειδικοί Προι” του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ  
Β τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι 
καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια 
αγακοφ, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Β τθσ Διακιρυξθσ και το  υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΣΤ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν62. 

 

2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Η - ΤΛΜΟΛΟΓΛΟ 
ΡΟΣΨΟΑΣ  τθσ διακιρυξθσ: Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Δεν επιτρζπεται να αλλαχτοφν οι περιγραφζσ των υλικϊν.  
Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά, δεν επιτρζπεται θ υποβολι 

εναλλακτικϊν προςφορϊν και δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.  

Για τθ ςφγκριςθ τιμϊν κα λθφκεί υπόψθ θ προςφερόμενθ τελικι τιμι ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων ανά 

Ομάδα Ειδϊν, χωρίσ  ΦΡΑ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ63. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 
Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι64 ςτο Ρίνακα Λ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Α .τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

                                                           
61 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΨΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  
62 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
63 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
64 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/
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2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ65   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι66. 

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ67 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,68  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ . Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
65 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
66   Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
67 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
68 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

 

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 
τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και 
μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 
υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 
καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ 
δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ69 προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπεβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το 
άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 
ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ 
ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε 
μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί 
με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ.  

                                                           
69  Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
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Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
 

δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Διμου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των 
αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.70 
71.  
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 
 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ αρμόδια 

Επιτροπι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Το αποτζλεςμα 

τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνεται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο72 - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα ςτον οποίο 

πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 αυτισ. 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν73. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπεβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.74 

                                                           
70   Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019 
71     Τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 

οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Ειδικά, για τισ ςυμβάςεισ με 
εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, πλζον ΨΡΑ, που δεν διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, εκδίδεται 
μία απόφαςθ, κατά τα ανωτζρω, ανεξαρτιτωσ του κριτθρίου ανάκεςθσ. (παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε 
από τθν παρ.18 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017)    

72 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
73   Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. 

α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
74   Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.75 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τθσ τιμισ, 

τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το ΤΕΥΔ, 

είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (καταλλθλότθτα 

άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) τθσ παροφςασ, 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί το κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα 

ανωτζρω76 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 

απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ 

του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια Επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με 

αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ 

ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ 

ποςότθτασ και ποςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ 

κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό 

ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά77, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ78: 

                                                           
75   Ρρβλ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ 

του ν. 4605/2019. 
76   Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
77   Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
78     Άρκρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 26 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 και από τθν 

παρ.13γ του άρκρου 43 του Ν.4605/2019 
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α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ 
ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 127, 

β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ79 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

 3.4 Δλζηάζεηο 80
 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ 

ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ 
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ81. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν π ερίπτωςθ τθσ 
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   Με τθν άπρακτθ πάροδο 
των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςυνάπτεται82.  

Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν 
θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςα σ αρχισ, 
κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων. Ρζραν από 
τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ 
ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  

                                                           
79 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και από τθν παρ.20 

του άρκρου 43 του Ν.4605/2019. 
80    Άρκρο 127 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
81 Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
82 άρκρο 19 Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 (ΨΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Ε τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 83 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ  ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι 
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά: αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί 
ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά,  μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

 

                                                           
83 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.84. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 85 86 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο87  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

                                                           
84 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
85 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 
86 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

87 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 



 

Σελίδα 33 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Θ ςυμβατικι αξία των ειδϊν κα πλθρϊνεται ςτον προμθκευτι τμθματικά, μετά τθν εκάςτοτε παραλαβι 

τουσ, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ, που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα 

δικαιολογθτικά. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε παράδοςθσ, κα γίνεται τμθματικά μετά τθν υποβολι των τιμολογίων και αφοφ 
υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται ( άρκρο 43 παρ. 22 του ν. 4605/2019 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201688 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΨΕΚ 969/22.03.2017 
τεφχοσ Β').)  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ  4% επί του κακαροφ ποςοφ.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ89  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.2 τθσ παροφςασ . 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

                                                           
88 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

89 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 35 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

- ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο90 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ91   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.  

Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα.  

Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν 
κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι 
από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.. 

 

                                                           
90 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
91 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201692.  

Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

                                                           
92   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε διάςτθμα που δεν κα υπερβαίνει τουσ τζςςερισ 

(4) μινεσ  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Από τον διαγωνιηόμενο κα ορίηεται ςαφϊσ ςτθν προςφορά ο χρόνοσ παράδοςθσ και ο οποίοσ δεν κα 
υπερβαίνει τουσ τζςςερισ (4) μινεσ, λαμβανόμενθσ ςαν θμερομθνία μζτρθςθσ του χρόνου, τθσ 
θμερομθνίασ  υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προμικειασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, να παρατακεί μζχρι το ¼ αυτοφ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. Το χρονικό 
διάςτθμα από τθν υποβολι του αιτιματοσ μζχρι τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ-παράδοςθσ, 
δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκλθρου του ςυμβατικοφ χρόνου. Μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ – παράδοςθσ, το υλικό δε παραλαμβάνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, 
μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αιτθκείςα παράταςθ, άςχετα εάν το αίτθμα του 
προμθκευτι υποβλικθκε ζγκαιρα. 

Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 
του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1693  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

                                                           
93 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 

ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλειπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: το πολφ εντόσ 10 θμερϊν από τθν άφιξθ των ειδϊν ςτον 
τόπο προοριςμοφ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

 Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.94 

 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη 
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Δεν προβλζπονται. 

 

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

                                                           
94 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 

θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν  προβλζπονται. 

 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο95  

 Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι96 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ 
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο97  

Δεν προβλζπεται. 

 

 

 

                                                                                             Ο 

                                                                                     ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

                                                                            ΕΥΣΤΑΤΛΟΣ ΚΥΤΕΛΘΣ 

                                                           
95 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
96   Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
97 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ :  Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο, 

 

1. ΓΕΝΛΚΑ 

 

O Διμοσ Μυτιλινθσ είναι Δικαιοφχοσ των Ρράξεων: 

 «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν Νιςου Λζςβου» (Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με MIS 5003599) 

 «Αναβάκμιςθ 1ου Δθμοτικοφ Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ Μυτιλινθσ» (Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με MIS 5003375) 

και υλοποιεί τα Υποζργα:  

 «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν Νιςου Λζςβου»   

 με Ρ/Υ  62.961,21 ευρϊ με Ψ.Ρ.Α 

 «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ 1ου Δθμοτικοφ ΒΝΣ Μυτιλινθσ»  

             με Ρ/Υ  5.159,70  ευρϊ με Ψ.Ρ.Α 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

Τα  ανωτζρω Υποζργα αφοροφν τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τουσ Βρεφονθπιακοφσ και Ραιδικοφσ 

Στακμοφσ Νιςου Λζςβου,  και ςυγκεκριμζνα των ειδϊν των ομάδων : 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

Β’ : ΛΜΑΤΛΣΜΟΣ 

Γ’ : ΡΑΛΩΝΛΔΛΑ ΕΣΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ 

Δ’ : ΡΑΛΩΝΛΔΛΑ ΚΘΡΟΥ 

Ε’ : ΕΡΛΡΛΫΣΘ 

ΣΤ’ : ΕΛΔΘ ΚΟΥΗΛΝΑΣ 

Το παρόν αφορά τθν προμικεια των ειδϊν τθσ ομάδασ Α’: ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ, 

κακϊσ θ προμικεια των ειδϊν των άλλων ομάδων ολοκλθρϊκθκε με προθγοφμενο διαγωνιςμό, το 2017. 

Για τθν ομάδα Α' ο παραπάνω διαγωνιςμόσ ιταν άγονοσ, κακϊσ ςφμφωνα με το 1ο Ρρακτικό τθσ Ε. Δ.  που 

εγκρίκθκε με τθν 82/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Λζςβου, δεν ζγινε αποδεκτι 

καμία προςφορά διαγωνιηόμενου για τα είδθ τθσ εν λόγω ομάδασ κακϊσ δεν πλθροφςαν τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ.  

Κατόπιν των ανωτζρω, τα είδθ τθσ ομάδασ Α’, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ 

είναι :  
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ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΡΟΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ  

CPV: 39711361-7 
Τεμ. 

3 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ  

CPV: 39713100-4 

Τεμ. 

6 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 

Τεμ. 

11 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 

Τεμ. 

9 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 

Τεμ. 

17 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 

Τεμ. 

15 

MULTI 

CPV: 39711210-4 

Τεμ. 

17 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 

Τεμ. 

14 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

                  Τεμ. 

8 

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

                   Τεμ. 

                    11 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 

Τεμ. 

7 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 

Τεμ. 

10 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 

Τεμ. 

8 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 

Τεμ. 

6 

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 

Τεμ. 

1 

ΨΛΤΕΗΑ  

39711000-9 

Τεμ. 

2 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 

Τεμ. 

2 

 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α. 60.7341.0002  του προχπολογιςμό του Διμου οικον. ζτουσ 2020. Τα Ζργα 
χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΤΡΑ).  
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Το ςφνολο των δαπανϊν των Ζργων κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τουσ ενάρικμουσ κωδικοφσ Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΣΑ:           
2017ΕΡ08810007 / ΣΑ: 2017ΕΡ08810008). 

 

Θ διενζργεια τθσ προμικειασ κα γίνει με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 
4412/2016 . 

Κριτιριο κατακφρωςθσ: Το κριτιριο για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι είναι θ χαμθλότερθ τιμι 
για το ςφνολο των ηθτοφμενων Ειδϊν τθσ Ομάδασ Ειδϊν Α'. 

 

Χρόνοσ Ραράδοςθσ:  

Από τον διαγωνιηόμενο κα ορίηεται ςαφϊσ ςτθν προςφορά του ο χρόνοσ παράδοςθσ και ο οποίοσ δεν κα 
υπερβαίνει τουσ τζςςερισ (4) μινεσ, λαμβανόμενθσ ςαν θμερομθνία μζτρθςθσ του χρόνου, τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προμικειασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, να παρατακεί μζχρι το ¼ αυτοφ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. Το χρονικό 
διάςτθμα από τθν υποβολι του αιτιματοσ μζχρι τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ-παράδοςθσ, 
δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκλθρου του ςυμβατικοφ χρόνου. Μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ – παράδοςθσ, το υλικό δε παραλαμβάνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, 
μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αιτθκείςα παράταςθ, άςχετα εάν το αίτθμα του 
προμθκευτι υποβλικθκε ζγκαιρα. Ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςε περίπτωςθ που λιξει ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ και δεν υποβλικθκε ζγκαιρα αίτθμα παράδοςθσ του ι ζλθξε ο παρατακείσ 
κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδϊςει το υλικό. 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία, που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 

 

Τόποσ Ραράδοςθσ: Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται επί τόπου ςτουσ βρεφονθπιακοφσ & παιδικοφσ 

ςτακμοφσ Νιςου Λζςβου, ςφμφωνα με τον  πίνακα του παραρτιματοσ Γ. 

 

Τρόποσ Ραραλαβισ: Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ παραλαβισ 

 

Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα γίνει το πολφ εντόσ 10 θμερϊν από τθν άφιξθ των ειδϊν 

ςτον τόπο προοριςμοφ του παραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 
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Λ. ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ   

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ € 

(άνευ Φ.Ρ.Α.) 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 

ΕΞΡΟΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ 
ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 

Τεμ. 3 9.750,00 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 6 10.680,00 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 11 880,00 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 9 2.313,00 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 17 952,00 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 15 525,00 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 17 510,00 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 14 8.820,00 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 8 1.200,00 

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 11 8.932,00 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 7 210,00 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 10 700,00 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 8 7.184,00 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 6 4.710,00 

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ. 1 47,00 

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ. 2 580,00 
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ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ. 2 230,00 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΑΝΕΥ ΦΡΑ 58.223,00 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΜΕ ΦΡΑ 68.120,91 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Μυτιλινθ ΛΟΥΝΛΟΣ /2020    

   

Συντάχκθκε 

 

 

 

 

 

Ηωι Ανατολίτθ 

 

 

Ελζχκθκε & 

 

 

 

 

 

                        Μιχάλθσ Ωτενζλθσ 

 

 

Κεωρικθκε 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ 

 

Τα προαναφερόμενα υπό προμικεια είδθ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Αϋ κα πρζπει να πλθροφν τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Δ/ξθσ. 

Απαιτείται, θ ςυνυποβολι πλιρουσ θλεκτρονικοφ εγγράφου Τεχνικισ Ρροςφοράσ ψθφιακά 
υπογραμμζνου. 

Ο προμθκευτισ λαμβάνει γνϊςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ.) και δεςμεφεται ότι κα 
ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ του υπό προμικεια είδουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτο ςυνθμμζνο αρχείο Κεωρθμζνθ Τ.Ρ.  και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ Διακιρυξθσ. Οι όροι των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν είναι απαράβατοι.  

 

 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ειδϊν: 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδοσ Τεχνικι Ρροδιαγραφι 

1 
ΘΛΕΚΤΛΚΘ 

ΚΟΥΗΛΝΑ 

• Ενιαία κουηίνα θλεκτρικι αποτελοφμενθ από 4 εςτίεσ και φοφρνο 

• Σειρά 900 

•  Καταςκευαςμζνθ εξ’ ολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI 304 

• Επιφάνεια εργαςίασ ( καπάκι), ςχθματιςμζνθ με πρζςα (ενιαία), καταςκευαςμζνθ  
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, πάχουσ 2 χιλιοςτϊν 

• 4 μαντεμζνιεσ εςτίεσ ενδεικτικϊν διαςτάςεων 300 * 300 χιλ. εκάςτθ και ιςχφοσ 3 - 
4 Kw ζκαςτθ τοποκετθμζνεσ ερμθτικά επάνω ςτθν επιφάνεια εργαςίασ, με κοίλωμα 
περιςυλλογισ υπολειμμάτων, περιμετρικά των εςτιϊν 

• Κάκε εςτία διακζτει κερμοςτάτθ αςφαλείασ με αυτόματθ επαναφορά, που 
επεμβαίνει ςε περίπτωςθ λειτουργίασ χωρίσ ςκεφοσ επάνω  

• φκμιςθ κερμοκραςίασ τθσ εςτίασ διαμζςου επιλογζα   (διακόπτθ) 

• Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ τθσ κάκε εςτίασ 

• Ψοφρνοσ θλεκτρικόσ ςτατικόσ / κυκλοκερμικόσ (με αζρα ) και υγραςία 

• Δυνατότθτα ςτατικισ ι κυκλοκερμικισ ( με αζρα ) λειτουργίασ 

• Ωωρθτικότθτα φοφρνου  GN 2/1 

• Ρόρτα φοφρνου με τηάμι 

• Ψωτιςμόσ ςτον φοφρνο 

• Κερμοςτάτθσ ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ του φοφρνου από 50 - 300˚C 

• Εςωτερικό του φοφρνου καταςκευαςμζνο με ανοξείδωτο χάλυβα 

• Διαςτάςεισ φοφρνου, περίπου  540 ωσ 575 * 700 * 300 χιλιοςτά 

• Λςχφσ φοφρνου 5 Kw 

• Διαςτάςεισ κουηίνασ ενδεικτικζσ : 800 * 900 * 900 

• Θλεκτρικι παροχι 400V/3N+T 
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• Συνολικι ιςχφσ   από 17 ωσ 21 kw 

• Διακζτει ςχάρα 650 * 530 χιλιοςτά ςτον φοφρνο 

Εγγφθςθ: 2 χρόνια 

2 
ΡΛΥΝΤΘΛΟ 

ΡΛΑΤΩΝ 

 Διαςτάςεισ καλακιοφ (mm): 500 x 500 
 Διαςτάςεισ προϊόντοσ (από/ζωσ) Υ x Ρ x Β (mm): 814/825 x 585/600 x 600/610 
 Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
 Κακαρό άνοιγμα ειςόδου: 320 mm 
 Αυτόματο ξζβγαλμα με ηεςτό νερό 
 Ωωρθτικότθτα δεξαμενισ: 21-26 λίτρα 
 Ωωρθτικότθτα boiler: 5,50-6 λίτρα 
 Αντλία πλφςθσ Λςχφσ : 0, 40 – 0,75 kW 
 Λςχφσ λζβθτα: 3,0 kW 
 Διάρκεια κφκλου προγραμμάτων: 120/180 sec 
 Λκανότθτα πλφςθσ, περίπου : 540 πιάτα/h, 1500 ποτιρια/h 
 Κφκλοι πλφςθσ: 2 
 Βάροσ:  50-60 Kg 
 Εξοπλιςμόσ: 1 καλάκι για  πιάτα, 1 καλάκι για ποτιρια, 1 καλάκι για 

μαχαιροπιρουνα 
 Θλεκτρικι ςφνδεςθ: 230V, 50 Hz (απαραίτθτο τριφαςικό ρεφμα) 
 Εγγφθςθ: 2 χρόνια 

3 CD PLAYER 

Αναπαραγωγι ιχου 

• Μζςα αναπαραγωγισ: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, ψθφιακό ραδιόφωνο 
AM/FM 

• Λειτουργίεσ αναπαραγωγισ δίςκων: γριγορθ κίνθςθ εμπρόσ/πίςω, αναηιτθςθ 
επόμενου/προθγ. κομματιοφ, επανάλθψθ/τυχαία αναπαραγωγι/πρόγραμμα 

• λειτουργίεσ αναπαραγωγισ USB Direct: γριγορθ κίνθςθ πίςω/γριγορθ κίνθςθ εμπρόσ,  

αναπαραγωγι/παφςθ, προθγοφμενο/επόμενο,  αναπαραγωγι προγράμματοσ, 
επανάλθψθ, τυχαία αναπαραγωγι, stop 

Συνδεςιμότθτα 

• USB: Host USB 

• Ζξοδοσ ιχου/βίντεο: Ακουςτικά (3,5 χιλ.) 

• Κεραία: Κεραία FM 

• Ηϊνεσ δζκτθ: FM 

• Ρρορυκμίςεισ ςτακμϊν: 20 

• Βελτίωςθ δζκτθ: αυτόματοσ ψθφιακόσ ςυντονιςμόσ 

Ιχοσ 

• Ενίςχυςθ ιχου: Δυναμικι ενίςχυςθ μπάςων  

• Σφςτθμα ιχου: ςτερεοφωνικό 

• Λςχφσ: 2 × 1 W RMS 

Θχεία / Ευκολία 

• Αρ. ενςωματωμζνων θχείων: 2 

• Τφποσ οκόνθσ: Οκόνθ LCD  

• Τφποσ μονάδασ τοποκζτθςθσ: επάνω 

Αξεςουάρ 

• Καλϊδια/Σφνδεςθ: καλϊδιο ρεφματοσ 

• Τθλεχειριςτιριο 

Διαςτάςεισ 
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• Διαςτάςεισ προϊόντοσ ,  περίπου,  (ΡxΒxΥ): 435 × 270 x 170 χιλ. 

• Βάροσ προϊόντοσ : ωσ 3 kg. 

εφμα 

• Τροφοδοςία ρεφματοσ: 220 - 240 V.  

• Λειτουργία και με μπαταρίεσ 

Εγγφθςθ: 1 χρόνοσ. 

4 ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

Τθλεόραςθ 40’’ πλάςμα, DVB-T (Ϊθφιακόσ Δζκτθσ) με MPEG4,600Hz, Ανάλυςθ 1024 x 
768,Δυναμικόσ Λόγοσ Αντίκεςθσ 3.000.000:1, USB 2.0 (MP3, JPEG, DiVx -HD),HDMI (1.3) 
x 2, Smart EnergySaving, Intelligent Sensor, Dual XD Engine, Teletext Είςοδοι-Ζξοδοι 
(πλάι): AV In, HDMI (1.3), CI Slot, USB 2.0 Είςοδοι-Ζξοδοι (πίςω): RF In, Full Scart, Half 
Scart, Component In (Y,Pb,Pr) + Audio, Digital AudioOut (Optical), HDMI (1.3), RGB In (D-
sub 15pin) - PC, PC Audio Input, RS-232C (Control/SVC). 

Εγγφθςθ: 2 χρόνια 

5 ΤΟΣΤΛΕΑ 

 Λςχφοσ 2100 W,  με αποςπϊμενεσ πλάκεσ ξυςίματοσ, ενδεικτικι φωτιηόμενθ λυχνία 
λειτουργίασ και χωρθτικότθτασ για 4 τοςτ 

Εγγφθςθ: 1 χρόνοσ 

6 ΒΑΣΤΘΑΣ 

 Λςχφσ: 2400Watt 
 Κανάτα : Inox 
 Ωωρθτικότθτα : 1,7lt 
 Καλυμμζνθ αντίςταςθ  inox 
 Αποςπϊμενο αντιαλκαλικό φίλτρο 
 Διπλι ζνδειξθ ςτάκμθσ νεροφ 
 Αποςπϊμενθ βάςθ - 360 μοίρεσ περιςτροφι 
 Ψωτεινι ζνδειξθ λειτουργίασ 
 Αποκικευςθ καλωδίου 

 Εγγφθςθ: 1 χρόνοσ 

7 MULTI 

Multi που Κόβει, ψιλοκόβει, αλζκει, αναμιγνφει. Με πλαςτικό εξάρτθμα διιπλισ χριςθσ 
: ωσ αντιολιςκθτικι βάςθ ι ωσ κάλυμμα δοχείου και αναδευτιρα για κρεμϊδθ 
μείγματα. Τφποσ ςυςκευισ: Multi 

Μζγιςτθ ιςχφσ: 350 Watt 

Ογκομετρικι ικανότθτα: 500 ml 

Εξοπλιςμόσ 

Διακόπτθσ γριγορου ςπαςίματοσ : Ναι 

Ρλζνεται ςτο πλυντιριο πιάτων : Ναι 

Αντιολιςκθτικό : Ναι 

Διαφανζσ κάλυμμα : Πχι 

Ειδικά χαρακτθριςτικά : Ρλαςτικό εξάρτθμα διπλισ χριςθσ:ωσ αντιολιςκθτικι βάςθ ι 
ωσ κάλυμμα δοχείου, αναδευτιρασ για κρεμϊδθ μείγματα 

Τροφοδοςία ρεφματοσ 

Υλικό μπολ : Ρλαςτικό 

Βάροσ : 1 kg 

Εγγφθςθ Επίςθμου Καταςκευαςτι : 2 Ζτθ 

8 ΜΛΞΕ 

Ρλανθτικό μίξερ, καταςκευι από αλουμίνιο 

Λεκάνθ 7 λίτρων , με τρία εξαρτιματα : αγκίςτρι , ςπάτουλα, χτυπθτιρι ( αυγοδάρτθσ ) 

Διακζτει μπλζντερ 1,5 λίτρου 

Λςχφσ 1200 Watt 
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Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ: 495 * 275 * 460 χιλ 

Ανταλλακτικά : 10 ζτθ.  

Εγγφθςθ : 2 ζτοσ. 

9 
ΦΟΥΝΟΣ 

ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΩΝ 

Τφποσ Λειτουργίασ: Ϊθφιακόσ  

Λειτουργία Grill : Ναι  

Λειτουργία Αζρα : Πχι  

Λειτουργία Ατμοφ : Πχι  

Αυτόματα Ρρογράμματα : Ναι  

Τοποκζτθςθ : Ελεφκεροσ  

Λςχφσ Μικροκυμάτων : 900 W  

Λςχφσ Grill : 1200 W 

Ταχφτθτα : 5  

Ωωρθτικότθτα : 25 lt   

Ωρϊμα : inox 

Εγγφθςθ : 2 ζτθ 

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ : Ρλάτοσ : ~50 cm , Βάκοσ : ~40 cm , Φψοσ : ~30 cm 

10 
ΜΛΚΟΦΩΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Θχθτικό ςφςτθμα, το οποίο κα περιλαμβάνει: 
- 2 θχεία για LEFT και RIGHT ιχο ιςχφοσ 300W τουλάχιςτον ζκαςτο με ενςωματωμζνο 
ενιςχυτι. 
- Λ θχείο για CENTRAL ιχο, ίδιων χαρακτθριςτικϊν με τα παραπάνω. 
-Μεταλλικό ικρίωμα για τοποκζτθςθ ςυςκευϊν. 
-Συςκευι DVD. 
-Compact disc με τθλεχειριςτιριο. 
-2 Stereo equaliser 2 x 30 περιοχϊν τουλάχιςτον. " Σφςτθμα κωδικοποιθτι dolby 
prologic surround. 
-1 Stereo ενιςχυτι ιςχφοσ 2 x 200W τουλάχιςτον. 
Πλα τα παραπάνω ςυνδεδεμζνα με κατάλλθλεσ καλωδιϊςεισ και τα ςχζδια. 
Δοκιμαςμζνα και παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Εγγφθςθ: 2 χρόνια 

11 DVD PLAYER 

• Ραραγωγι μζςων: Dolby Digital, DTS, CD-Audio, Video CD, SVCD, DivX Playback, CD-R, 
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD Video, Μετατροπι CD ςε MP3, MP3, 
JPEG. 

• Συνδεςιμότθτα: Αναλογικι Ζξοδοσ Ιχου 2 καναλιϊν, Co-axial Audio, Composite Video, 
1x SCART, Ζξοδοσ HDMI, REGZA-Link (HDMI-CEC), USB. 

• Ρρόςκετα Ωαρακτθριςτικά: Αναβάκμιςθ 480p - 576p - 720p - 1080p, Λειτουργία On-
Screen Display, Λειτουργία Slow Motion, Λειτουργία Zoom. 

Εγγφθςθ: 1 χρόνοσ. 

12 ΤΘΛΕΦΩΝΟ - FAX 

ΦΑΞ 

•  Μόντεμ: 9.6 kbps.  

•  Μονάδα τθλεφϊνου: Ναι. (Ωωρίσ τθλεφωνθτι).  

•  Μνιμθ: ζωσ και 15 ςελίδεσ.  

•  Καςζτα χαρτιοφ: ζωσ και 50 φφλλων. 

 

Τθλζφωνο 

•  Δυνατότθτα καταχϊρθςθσ επαφϊν: 50.  

•  Γριγορεσ κλιςεισ: 10.  
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•  Μελωδίεσ κλιςθσ: 10.  

•  Διαδοχικζσ κλιςεισ: Ναι.  

•  Κλιςθ με κατεβαςμζνο ακουςτικό: Ναι.  

 

Φωτοτυπικό 

•  Λειτουργία ηουμ (μεγζκυνςθ/ςμίκρυνςθ): Ναι.  

•  Ρρόςκετα χαρακτθριςτικά: Ρολλαπλι αποςτολι, Αυτόματθ επανάκλθςθ, 
Επιβεβαίωςθ αποςτολισ, Αντιςτοίχιςθ μελωδίασ ςε κάποιον αρικμό.  

•  Διαχείριςθ χαρτιοφ: Αυτόματοσ τροφοδότθσ χωρθτικότθτασ 10 ςελίδων απλοφ 
χαρτιοφ Α4 & χωρθτικότθτα 50 φφλλων Α4.  

 Εγγφθςθ: 1 χρόνοσ. 

13 ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

Ο  Υπολογιςτισ Γραφείου κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 

• C.P.U. Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ INTEL 2nd Generation Intel Core i7 ι άλλοσ 
ιςοδφναμων επιδόςεων, ςυχνότθτα  επεξεργαςτι (GHz) >= 2.8 GHz, και Cache 
επεξεργαςτι  >= 6 ΜΒ 

• Κεντρικι μνιμθ τφπου DDR3 >= 4 GB,   και ςυχνότθτα Μνιμθσ >= 1333 MHz 

• Μζγεκοσ Σκλθροφ Δίςκου >= 1 TB, Τφπου  SATA 2, Ταχφτθτασ >= 7200 Rpm 

• Κάρτα Γραφικϊν μνιμθσ  >=1 GB 

• Οπτικό Μζςο 

• Μζγεκοσ Tower Midi 

• Τφποσ Κάρτασ Ιχου On Board 6 Channel Sound 

• Αρικμόσ Κυρϊν USB >=6 

• Extra Ports COM,VGA,DVI,HDMI,ETHERNET 

• Μζγεκοσ Οκόνθσ >= 18.5'' 

• Ανάλυςθ Οκόνθσ >= 1360X768 

Λογιςμικό 

      Κάκε ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από: 

• Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 ςτα Ελλθνικά ι ανϊτερο αντίςτοιχο με τθν 
απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ 

• Να αναφερκεί όποιο επιπλζον software δίνεται προεγκατεςτθμζνο από τον 
καταςκευαςτι 

• Άδεια χριςθσ του λειτουργικοφ Συςτιματοσ 

• Λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ  

Συνοδευτικά 

• Καλϊδια ςφνδεςθσ – τροφοδοςίασ 

• Οδθγοί για το προςφερόμενο λειτουργικό ςφςτθμα 

• Ρλθκτρολόγιο και οπτικό mouse 

•  Εγγφθςθ: 2 χρόνια. 

14 ΦΩΤΟΤΥΡΛΚΟ 

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά  

Είδοσ : Laser,  Τφποσ : Ζγχρωμο, Αναλϊςιμο : Toner  

Αρικμόσ Αναλϊςιμων : 4  

Μζγεκοσ Χαρτιοφ : A4, A5, B5, C5, Executive, Folio, Letter  

Μνιμθ Εκτυπωτι : >=512 MB  
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Συμβατότθτα : LINUX, Mac, PC (Windows)  

Δυνατότθτεσ : Fax, ADF, Σάρωςθ Διπλισ Πψεωσ, Mobile Printing Capability  

Συνδεςιμότθτα : Ethernet, USB  

Εκτυπωτισ  

Ταχφτθτα μονόχρωμθσ εκτφπωςθσ : 35 ppm  

Ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ : 35 ppm  

Μζγιςτθ Ανάλυςθ : 1200x1200 DPI  

Duplex Print : Αυτόματο  

Scanner / Σαρωτισ  

Μζγιςτθ Ανάλυςθ : 600x600 DPI  

Ροςότθτα Φφλλων : 50 φφλλα  

Διαςτάςεισ περίπου: 430 x 530 x 560 mm 

Εγγφθςθ: 2 χρόνια 

15 
ΘΛΕΚΤΛΚΟ 

ΣΛΔΕΟ 

Θλεκτρικό ςίδερο  ευρωπαϊκισ καταςκευισ.   

Με πλάκα ΛΝΟΩ.  

εφματοσ 220 V, 2500 W 

 Εγγφθςθ : 1 ζτοσ. 

16 ΦΛΤΕΗΑ  

Φριτζηα : 8 λιτρθ θλεκτρικι Ευρωπαϊκισ καταςκευισ 

Εξωτερικζσ διαςτάςεισ, περίπου : 265Ω430Ω340 

Λςχφσ : 3,25-3,50 kw 

Κερμοκραςία : 50 / 190 °C 

ΛΝΟΧ περίβλθμα , καπακι & πίνακασ διακοπτϊν 

Κερμοςτάτθσ αςφαλείασ (για υπερκζρμανςθ) 

Σφςτθμα κρφασ ηϊνθσ (cold zone system) 

Βάροσ: 7,1 -8,5 kg 

Κατάλλθλθ για  λάδια τθγανίςματοσ & ςτερεά λίπθ 

Ρεριλαμβάνει ζνα καλάκι τθγανίςματοσ. 

Εγγφθςθ : 2 ζτθ 

17 ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

Τεχνολογία Εκτφπωςθσ : Color Laser. 

Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (A4, Μαφρο) : Ζωσ 30 Σελίδεσ/λεπτό (ppm). 

Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (A4, Ζγχρωμθ) : Ζωσ 30 Σελίδεσ/λεπτό (ppm). 

Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (A4, Μαφρο) Διπλισ Πψθσ : Ζωσ 15 Πψεισ ανα λεπτό. 

Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (A4, Ζγχρωμθ) Διπλισ Πψθσ : Ζωσ 15 Πψεισ ανα λεπτό.                   
Μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςίασ (ςελίδεσ) : 75.000 

Χρόνοσ εκτφπωςθσ πρϊτθσ ςελίδασ (Μαφρο) : Μζχρι 10 Δευτερόλεπτα. 

Χρόνοσ Εκτφπωςθσ Ρρϊτθσ Σελίδασ (ζγχρωμθσ) : Μζχρι 10 Δευτερόλεπτα. 

Ανάλυςθ Εκτφπωςθσ ςε μαφρο:1200 x 1200 dpi,4800 Color Quality (2400 x 600 dpi). 

Ανάλυςθ Εκτφπωςθσ ςε ζγχρωμο:1200 x 1200 dpi,4800 Color Quality (2400 x 600 dpi). 

Επεξεργαςτισ: Dual Core, 800 MHz. 

Μνιμθ, Ενςωματωμζνθ : >=256 MB. 

Χωρθτικότθτα Ειςόδου Χαρτιοφ, Standard:Ζωσ 250+1 Σελίδεσ βάρουσ 20 lb ι 75 gsm. 
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Χωρθτικότθτα Ειςόδου Χαρτιοφ, Μζγιςτθ:Ζωσ 1450+1 Σελίδεσ βάρουσ 20 lb ι 75 gsm. 

Χωρθτικότθτα Εξόδου Χαρτιοφ, Μζγιςτθ: Ζωσ 125 Σελίδεσ βάρουσ 20 lb ι 75 gsm. 

Επίπεδα Κορφβου, Σε Κατάςταςθ Αναμονισ : ωσ 16 dBA. 

Επίπεδα Κορφβου, Σε Κατάςταςθ Λειτουργίασ : ωσ 50 dBA. 

Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ ςε λειτουργία ετοιμότθτασ: 30 watts. 

Μεγζκθ μζςων εκτφπωςθσ: A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, 
Oficio. 

Εγγφθςθ: 2 χρόνια.  

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ 

1.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα προσ προμικεια είδθ ςτον τόπο και ςτισ ςυνολικζσ ποςότθτεσ 
ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Γ.  

2.Το ςφνολο των ποςοτιτων μπορεί κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ να αυξθκεί  μζχρι ποςοςτοφ 15% 
εντόσ του προχπολογιςμοφ ι να μειωκεί κατά ποςοςτό μζχρι 50% των ποςοτιτων όπωσ προςδιορίηονται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α. Για οποιαδιποτε μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ απαιτείται θ ςυναίνεςθ του 
αναδόχου. 

3. Οι Ραραδόςεισ των Ειδϊν κα γίνουν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Ρίνακα του ςχετικοφ άρκρου 
«Τόποσ - Ωρόνοσ Ραράδοςθσ» τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ. 

4. Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ ζχουν ςυςτακεί  ςφμφωνα με τθν με αρικμό 48/2020 απόφαςθ Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου.  

5.Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται ςτουσ ΒΕΨΟΝΘΡΛΑΚΟΥΣ ΚΑΛ ΡΑΛΔΛΚΟΥΣ ΣΤΑΚΜΟΥΣ τθσ Νιςου 
Λζςβου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Γ. 

  

                                                                                             

 

Μυτιλινθ ΛΟΥΝΛΟΣ /2020    

   

Συντάχκθκε 

 

 

 

 

 

Ηωι Ανατολίτθ 

 

Ελζχκθκε & 

 

 

 

 

 

                      Μιχάλθσ Ωτενζλλθσ 

 

Κεωρικθκε 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : ΡΛΝΑΚΑΣ «ΤΟΡΟΛ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΡΟΟΛΣΜΟΥ ΕΛΔΩΝ» 

 

Α’ ΒΕΨΟΝΘΡΛΑΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ (MIS 5003375) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 1 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 2 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ.  

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ.  

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  
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Β’ ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ((MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 2 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 2 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 2 

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  
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Γ’ ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ((MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ.  

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ. 1 

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

 

 

 



 

Σελίδα 56 

Δ’ ΒΕΨΟΝΘΡΛΑΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ((MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

 

 

 



 

Σελίδα 57 

ΒΕΨΟΝΘΡΛΑΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ «ΜΑΛΑ ΑΜΡΑΤΗΘ» ((MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ.  

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ.  

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

 

 

 



 

Σελίδα 58 

ΒΕΨΟΝΘΡΛΑΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΜΟΛΑΣ (MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ. 1 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 1 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 2 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

 

 

 



 

Σελίδα 59 

ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ((MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ. 1 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

 

 

 



 

Σελίδα 60 

ΒΕΨΟΝΘΡΛΑΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΑΓΛΑΣΟΥ (MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ.  

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ.  

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

 

 

 



 

Σελίδα 61 

ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΡΛΫΜΑΛΟΥ(MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 1 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ.  

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ. 1 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

 

 

 



 

Σελίδα 62 

ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΡΑΡΑΔΟΥ (MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 1 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ.  

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

 

 

 



 

Σελίδα 63 

ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΣΚΟΡΕΛΟΥ (MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ.  

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ. 1 

 

 

 



 

Σελίδα 64 

ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΡΟΛΛΩΝΛΤΟΥ(MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  
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ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΡΕΤΑΣ (MIS 5003599) 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ. 1 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΛΕΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΑΣΤΘΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΛΞΕ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΨΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΨΛΤΕΗΑ 

39711000-9 
Τεμ. 1 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ. 1 
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(*) Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, τθν χρονικι ςτιγμι παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν 

από τον ανάδοχο / αναδόχουσ, εκτελοφνται εργαςίεσ κτιριακισ αναβάκμιςθσ ςτουσ παραπάνω ΡΣ, 

τότε ο ανάδοχοσ / ανάδοχοι κα παραδϊςουν τα προσ προμικεια είδθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του  

Συνδζςμου "Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ" Νιςου Λζςβου. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ         
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΔΘΘΜΜΟΟΣΣ    ΜΜΥΥΤΤΛΛΛΛΘΘΝΝΘΘΣΣ       
Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝ. ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΫΝ   

 

Αρικμ. Ρρωτ.    ………….. 
 

ΣΥΜΒΑΣΘ  ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

ΓΛΑ ΤΛΣ ΡΑΞΕΛΣ 

««…………»» 

ΥΡΟΕΓΑ …:  «………………..» 

 

Αξία προ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. …%   Αξία με Φ.Ρ.Α. 

   

 

Στθν Μυτιλινθ ςιμερα τθν  ……/……/…2020, ςτο Δθμαρχείο του Διμου Μυτιλινθσ, οδόσ  Ελευκερίου 
Βενιηζλου 13 - 17, μεταξφ αφενόσ του  Δθμάρχου, κου Ευςτρατίου Κφτελθ  που με τθν ιδιότθτά του, 
νόμιμα εκπροςωπεί το Διμο Μυτιλινθσ  και κα καλείται ςτο εφεξισ "Ανακζτουςα Αρχι" και αφετζρου 
τθσ εταιρείασ/του φυςικοφ προςϊπου «………………………………..», με ζδρα: …………………. ,  Α.Ψ.Μ.: 
…………………….., Δ.Ο.Υ. ………………….., που εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. ………………………….. ΑΔΤ  
…………………, ςφμφωνα με το ΨΕΚ ……………………… τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. και κα καλείται εφεξισ 
"Ρρομθκευτισ",  ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ζχοντασ υπϋ όψιν του: 

 

1. Τισ διατάξεισ: 
 

1. Τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ με Αρικμό C (2014) 10164/18.14.2014 που αφορά τθν ζγκριςθ 
του Ε. Ρ. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 
2. Το Νόμο 4314/2014 για τθν «διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020» (ΨΕΚ 265/Α/23.12.2014) 
3. Τθ με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΚΥ 712/31.07.2015 (ΨΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργικι Απόφαςθ 
«Εκνικοί Κανόνεσ Επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι 
νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ 
Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Ψορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 
πράξεων» 
4. Το με ΑΡ. 115812/ΕΥΚΥ 1091/13.11.2015 ζγγραφο τθσ ΕΥΚΥ με κζμα τθν περιγραφι του 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου (ΣΔΕ) για όλα τα επιχειρθςιακά προγράμματα του ΕΣΡΑ τθσ περιόδου 
2014-2020 
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5. Τθν από 22.6.2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ε. Ρ. «ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ», με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ μεκοδολογία, τα κριτιρια επιλογισ των Ρράξεων, θ διαδικαςία και το περιεχόμενο τθσ 
εξειδίκευςθσ του ΕΡ, κακϊσ και ο προγραμματιςμόσ των προςκλιςεων και των εντάξεων και οι τεκζντεσ 
κατ' ζτοσ ςτόχοι 
6. Τθν από 01.08.2016 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ε. Ρ. «ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ», για τθν 
ζγκριςθ μζςω γραπτισ διαδικαςίασ τθσ τροποποίθςθσ του εγγράφου Εξειδίκευςθσ 
7. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. Οικ. 3087/23.09.2016 Ρρόςκλθςθ με Κωδικό Ρρόςκλθςθσ ΒΑ_ΕΤΡΑ_9a_18 
8. Τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με Τίτλο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν 
Στακμϊν Διμου  Λζςβου» και Κωδικό ΟΡΣ 5003599 
9. Τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με Τίτλο «Αναβάκμιςθ 1ου Δθμοτικοφ Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ 
Μυτιλινθσ» και Κωδικό ΟΡΣ 5003375 
10. Το Νόμο 4412/2016( ΨΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 
(Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
11. Tο Ν. 3463/2006 (ΨΕΚ Α' 114), «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων». 
12. Tο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 
13. Tο Ν.4155/2013 (ΨΕΚ 120/A/2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 
άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 
4254/2014 (ΨΕΚ 85/Α/7-4-2014). 
14. Tθν Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΨΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 
15. Το N. 4270/2014 (ΨΕΚ 143/Α/14) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
16. Το Ν. 2362/95 (ΨΕΚ 247/Α/95) ''Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ 
και άλλεσ διατάξεισ''. 
17. Το Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ 
Ψεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ) τισ 
διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η. 
18. Τθ ΚΥΑ Ρ1/358/27.1.99 (ΨΕΚ 92/Β/10.2.99) όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
Ρ1/667/29- 3-05 (ΨΕΚ448/Β/7-4-05) & ΡΛ/2570/6-7-07 (ΨΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικζσ αποφάςεισ, περί 
εξαιρζςεωσ προμθκειϊν που πραγματοποιοφνται με ανάδειξθ προμθκευτϊν χορθγθτϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ.3γ του άρκρου 2 του Ν.2286/95, από τθν ζνταξι τουσ ςτο Ε.Ρ.Ρ. 
19. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ από 12-12-2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΨΕΚ τεφχοσ 
Α'240), που κυρϊκθκε με το Ν.4111/2013(ΨΕΚ τεφχοσ Α' 18). 
20. Το Ν. 3469/2006, ΨΕΚ Α'131 28.6.2006, Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και 
λοιπζσ διατάξεισ. 
21. Το Ν. 3548/2007 (ΨΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 
22. Το Ν. 4281/2014 «Μζτρα Στιριξθσ και ανάπτυξθσ Ελλ. Οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπ. Οικ. και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα κατόπιν τθσ εφαρμογισ του Ν. 4403/2016(ΨΕΚ Α’125). 
23. Το Ν. 4403/2016(ΨΕΚ Α’125) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ των άρκρων 
……………….του και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ» με 
τον οποίο καταργείται μζροσ του Ν. 4281/2014. 
24. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΨΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια». 
25. Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 ΨΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΨΕΚ 14/Α/2-2-2012). 
26. Τθ ΚΥΑ Ρ1/2380 «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων ...» (ΨΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 
27. Τισ διατάξεισ του Ν. 4038/2012 ΨΕΚ 14 (τεφχοσ Α) άρκρο 10, με το οποίο τροποποιικθκε το άρκρο 
11 του Ν. 4013/2011. 
28. Το Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 
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29. Τθν υπ. αρικ. …………… Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Λζςβου περί αποδοχισ τθσ Απόφαςθσ 
Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με Τίτλο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν Διμου 
Λζςβου» και Κωδικό ΟΡΣ….. 
30. Τθν υπ. αρικ. …………… Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Λζςβου περί αποδοχισ τθσ Απόφαςθσ 
Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με Τίτλο «Αναβάκμιςθ 1ου Δθμοτικοφ Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ Μυτιλινθσ» και 
Κωδικό ΟΡΣ…. 
31. Τθν υπ. Αρικ. …………… Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ  διενζργειασ 
προμικειασ.  
32. Τθν υπ. αρικ. …………. Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί Ζγκριςθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ 
πίςτωςθσ - Ζγκριςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Κακοριςμόσ Πρων Διακιρυξθσ Συνοπτικοφ θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν.  
33. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. ………………………. ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του ΕΡ …………….. 
επί του ςχεδίου διακιρυξθσ. 
34. Κάκε άλλθ ιςχφουςα διάταξθ  
 

Τα λοιπά ζγγραφα: 

 Τθν αρικμ.  ……………………/……….(ΑΔΑ: ………………………..) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου 
Λζςβου  «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν Ρρομθκειϊν & Αξιολόγθςθσ 
Ρροςφορϊν» (άρκρο 221 του Ν. 4412/2016). 

 Τθν αρικμ. ……………………………../…………… (ΑΔΑ: ……………………………..) Απόφαςθ Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου του Διμου Λζςβου  «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν Ραραλαβισ Ρρομθκειϊν, (άρκρο 221 του Ν. 
4412/2016). 

 Το από …/.../…….. Ρρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: ............. 
 Τθν υπ. Αρικμ. 30/2016  Μελζτθ του Διμου Λζςβου 
 Τθν αρικμ. .../….. (ΑΔΑ: …) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ  «ζγκριςθ  τεχνικϊν προδιαγραφϊν -

ζγκριςθ δαπανϊν και διάκεςθ πιςτϊςεων - κακοριςμόσ όρων διακιρυξθσ».     
 Τθν αρικμ. ..…../../../………  Διακιρυξθ του Δθμάρχου με ΑΔΑΜ: .................. 
 Το από ../..-..-…… Ρρακτικό Νο 1 «Διενζργειασ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ»  τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

διαγωνιςμοφ. 
 Το από ../..-..-……Ρρακτικό Νο 2  «Αποςφράγιςθ & Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν» τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ διαγωνιςμοφ. 
 Το από   .../..-……. Ρρακτικό Νο 3 «Αποςφράγιςθ & Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ»  τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ διαγωνιςμοφ. 
 Τθν αρικμ. …../….  (ΑΔΑ: …) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Λζςβου «Ζγκριςθ Ρρακτικϊν 

τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ διαγωνιςμοφ – κατακφρωςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ»,   κακϊσ και 
τθν αρικμ. …../……/..-..-2017 όμοια τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Αιγαίου 

 Τθν οικονομικι προςφορά τ..      ………………………….. 
 Τθν αρικμ. ……/..-..-….. Ανακοίνωςθ Κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ. 

 
 

  

ΑΑνναακκζζττεειι 

ςτον Ρρομθκευτι και ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν προμικεια των ειδϊν του παραρτιματοσ Α’  τθσ 
παροφςθσ, ςτον  τόπο παράδοςθσ που αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ, με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και 
ςυμφωνίεσ: 

 

Άρκρο  1 -  Κείμενα και ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τθν ςφμβαςθ 

1.1 Θ ςφμβαςθ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ……/….. του διαγωνιςμοφ και τθν προςφορά του 
προμθκευτι, που κατακυρϊκθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ ………/…… τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Διμου Λζςβου. 

1.2 Τα κείμενα και τα ςτοιχεία που αναφζρονται παραπάνω κακϊσ και τα παραρτιματα, κεωροφνται 
αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και αποτελοφν με αυτιν ενιαίο ςφνολο. 
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1.3 Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων 
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματά 
αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ 
λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ αρικμ. ………./……… Διακιρυξθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ 
οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου. 

 

 

 

Άρκρο 2 – Είδθ – ποςότθτα – τιμζσ 

 

ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΛΑ 

     

     

     

     

     

     

     

     

ΦΡΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

2.1 Από τθν Ομάδα Α’ το ποςό των 5.159,70 ευρϊ με Φ.Ρ.Α, αφορά τθν πράξθ με τίτλο «Αναβάκμιςθ 1ου  
Δθμοτικοφ Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ Μυτιλινθσ με ΥΡ/Ε 2 και τίτλο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ 1ου ΒΝΣ 
Μυτιλινθσ» 
2.2 Από τθν Ομάδα Α’ το ποςό των 62.961,21 ευρϊ με Φ.Ρ.Α, αφορά τθν πράξθ με τίτλο «Ρρομικεια 
Εξοπλιςμοφ Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν Νιςου Λζςβου» με ΥΡ/Ε 1 και τίτλο « Ρρομικεια 
Εξοπλιςμοφ Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν Νιςου Λζςβου»  

2.2 Ο τόποσ προοριςμοφ των ειδϊν φαίνονται ςτο ςυνθμμζνο ς' αυτι τθ ςφμβαςθ Ραράρτθμα Γϋ. 

2.3 Το ςφνολο του ποςοφ που κα καταβλθκεί ςτον προμθκευτι για τθν εκπλιρωςθ όλων των 
υποχρεϊςεϊν του, που απορρζουν από αυτι τθ ςφμβαςθ, ανζρχεται ςε ………………………… ευρϊ πλζον 
ΨΡΑ ………………ευρϊ. 

Άρκρο 3 – Χρθματοδότθςθ 

Θ ςυνολικι  δαπάνθ είναι …………………………………………….  (………………. €) χωρίσ το ΨΡΑ, ιτοι:   
…………………………………………………… (……………………… €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α.   και κα βαρφνει 
τον Κ.Α……………….. του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2016. 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο ΕΤΡΑ (Ε.Ρ. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020») 
Το ςφνολο των δαπανϊν τθσ Ρρομικειασ κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΣΑ: ……………/ ΣΑ: 
……………). 

Άρκρο 4 - Ρροζλευςθ των ειδϊν – Ρροδιαγραφζσ 

4.1 Τα είδθ που κα προμθκεφςει ο Ρρομθκευτισ κα είναι προζλευςθσ και παραςκευισ του αντίςτοιχου 
εργοςταςίου / εργοςταςίων , όπωσ φαίνονται ςτο ςυνθμμζνο, ςε αυτι τθ ςφμβαςθ, Ραράρτθμα Βϋ.  
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4.2 Τα υπό προμικεια είδθ κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ του 
Διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ των προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ και των προδιαγραφϊν 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, υπεριςχφει θ τεχνικι προςφορά βάςει τθσ οποίασ ζχει γίνει θ τεχνικι 
αξιολόγθςθ.   

 

 

Άρκρο 5 – Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Από τθν υπογραφι τθσ και μζχρι τισ …………………... 

 

Θ παράδοςθ κα γίνει τμθματικά από τθν επόμενθ θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ 

αυτισ. 

 

Άρκρο 6 – Ρροκεςμίεσ 

 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ ανζρχεται ςε ……….. (….) μινεσ, λαμβανόμενθσ ςαν θμερομθνία μζτρθςθσ του 
χρόνου, τθσ θμερομθνίασ  υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμικειασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, να παρατακεί μζχρι το ¼ αυτοφ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. Το χρονικό 
διάςτθμα από τθν υποβολι του αιτιματοσ μζχρι τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ-παράδοςθσ, 
δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκλθρου του ςυμβατικοφ χρόνου. Μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ – παράδοςθσ, το υλικό δε παραλαμβάνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, 
μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αιτθκείςα παράταςθ, άςχετα εάν το αίτθμα του 
προμθκευτι υποβλικθκε ζγκαιρα. Ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςε περίπτωςθ που λιξει ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ και δεν υποβλικθκε ζγκαιρα αίτθμα παράδοςθσ του ι ζλθξε ο παρατακείσ 
κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδϊςει το υλικό. 

       

      Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία, που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 

 

Τρόποσ Ραραλαβισ: Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του 

Διμου . 

Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα γίνει το πολφ εντόσ 10 θμερϊν από τθν άφιξθ των ειδϊν 

ςτον τόπο προοριςμοφ του παραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

Το ςφνολο των ποςοτιτων μπορεί κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ να αυξθκεί  μζχρι ποςοςτοφ 15% 

εντόσ του προχπολογιςμοφ ι να μειωκεί κατά ποςοςτό μζχρι 50% των ποςοτιτων όπωσ προςδιορίηονται 

ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ Αναλυτικισ Διακιρυξθσ. Για οποιαδιποτε μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

απαιτείται θ ςυναίνεςθ του αναδόχου. 

Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ ζχουν ςυςτακεί  ςφμφωνα με τθν με αρικμό ……./……….. απόφαςθ Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου.  

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται κατά τόπουσ ςτουσ ΒΕΨΟΝΘΡΛΑΚΟΥΣ ΚΑΛ ΡΑΛΔΛΚΟΥΣ ΣΤΑΚΜΟΥΣ  

Αν δεν τθρθκοφν οι παραπάνω προκεςμίεσ, επιβάλλονται ςτον Ρρομθκευτι οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται από τθ Διακιρυξθ και το υφιςτάμενο εν ιςχφ νομικό πλαίςιο. 
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Άρκρο 7 - Ροιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 

 

Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυνεςτικθ με 
τθν υπ. αρικμ …../…… Απόφαςθ Δ.Σ.   

Ο Ρρομθκευτισ ζχει τθν ευκφνθ των ειδϊν που αποςτζλλει μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 
παραλαβι τουσ. 

 

 

Άρκρο 8 - Ρλθρωμζσ – κρατιςεισ 

 

Θ ςυμβατικι αξία των ειδϊν κα πλθρϊνεται ςτον προμθκευτι τμθματικά, μετά τθν εκάςτοτε παραλαβι 

τουσ, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ, που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα 

δικαιολογθτικά. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε παράδοςθσ, κα γίνεται τμθματικά μετά τθν υποβολι των τιμολογίων και αφοφ 

υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία παραλαβισ από αυτιν του τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου 

για πλθρωμι εγγράφου, τότε θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16θσ Ψεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ), κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον 

ςυμβαςιοφχο. 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και φόρουσ που ορίηονται από το Νόμο. 

 

Άρκρο 9- Λοιποί όροι 

 

9.1 Κάκε διαφωνία ι διαφορά που τυχόν κα προκφψει μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 
Ρρομθκευτι κα λφνεται από τα κακϋ φλθ αρμόδια Δικαςτιρια τθσ Μυτιλινθσ, ςφμφωνα με το ελλθνικό 
ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο. 

9.2 Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατατζκθκε από τον Ρρομθκευτι εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ φψουσ 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Ψ.Ρ.Α, με ςτοιχεία 
……………………. ποςοφ ………… €, θμερομθνία ζκδοςθσ ……………. τθσ Τράπεηασ ……………...   

9.3 Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αφοφ αναγνϊςκθκε και ςυμφωνικθκε, υπογράφεται νόμιμα και 
από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα το κακζνα. Από αυτά τα δφο (2) 
κατατζκθκαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ζνα (1) πιρε ο Ρρομθκευτισ. 

 

 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

 

 

      Για τον Διμο Μυτιλινθσ                                                                           Για τον Ρρομθκευτι 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄- ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ 

 

1. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Ψορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Ψορζα)2................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΨΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΨΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

                                                           
5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 
υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007. 

7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  
9  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΨΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ : ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Ομάδα Α’: ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

α/α Είδοσ Ρεριγραφι Χϊρα 

Ρροζλευςθσ 
Μάρκα 

Ρροϊόντοσ όπωσ 

αναφζρεται επί 

τθσ ςυςκευαςίασ 

Λοιπά 

1 ΘΛΕΚΤΛΚΘ 
ΚΟΥΗΛΝΑ 

    

2 ΡΛΥΝΤΘΛΟ 
ΡΛΑΤΩΝ 

    

3 
CD PLAYER 

    

4 
ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

    

5 
ΤΟΣΤΛΕΑ 

    

6 
ΒΑΣΤΘΑΣ 

    

7 
MULTI 

    

8 
ΜΛΞΕ 

    

9 ΦΟΥΝΟΣ 
ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΩΝ 

    

10 ΜΛΚΟΦΩΝΛΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

    

11 
DVD PLAYER 

    

12 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ - FAX 
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13 
ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 

    

14 
ΦΩΤΟΤΥΡΛΚΟ 

    

15 
ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 

    

16 
ΦΛΤΕΗΑ  

    

17 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

    

              

                                                                                            

 

 

Ο προςφζρων 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ : ΤΛΜΟΛΟΓΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………..……………, ζδρα …………………………..…...., οδόσ 

……………………………., αρικμόσ ………..…, τθλζφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

 

 

 

Ο 

ΡΟΣΨΕΫΝ 

 

Τόποσ: ............................... 

Θμερομθνία: ......../......../2020 

α/α Είδοσ  Ροςότθτα 

(τεμ) 

Ενδεικτικι Τιμι 
Μονάδασ 

(ευρϊ) 

Δαπάνθ 

(ευρϊ) 

Α Ομάδα Α’ : ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ – 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

   

1 ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ 3   

2 ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ 6   

3 CD PLAYER 11   

4 ΤΘΛΕΟΑΣΘ 9   

5 ΤΟΣΤΛΕΑ 17   

6 ΒΑΣΤΘΑΣ 15   

7 MULTI 17   

8 ΜΛΞΕ 14   

9 ΨΟΥΝΟΣ ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΫΝ 8   

10 ΜΛΚΟΨΫΝΛΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 11   

11 DVD PLAYER 7   

12 ΤΘΛΕΨΫΝΟ - FAX 10   

13 ΘΛ/ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ 8   

14 ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ 6   

15 ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΛΔΕΟ 1   

16 ΨΛΤΕΗΑ  2   

17 ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ 2   

                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ   

                                                                               Φ.Ρ.Α 17%   

                                                                                         ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ– ΣΔΤΓ  

 

ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6674] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΕΛ.ΒΕΝΛΗΕΛΟΥ 13-17/ ΜΥΤΛΛΘΝΘ/81132] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΜΑΛΝΟΣ ΑΝΤΫΝΕΛΛΟΣ 
- Τθλζφωνο: 22513 50516 
- Θλ. ταχυδρομείο: promithies@mytilene.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.mytilene.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ βρεφονθπιακϊν και 
παιδικϊν ςτακμϊν νιςου Λζςβου» -ΟΜΑΔΑ Α’ (Θλεκτρικόσ – Θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ) 
- CPV): [32300000-6, 39711361-7, 39713100-4, 39700000-9, 39711210-4, 39711211-1, 39711362-4, 32331300-5,  

32300000-6, 32552100-8, 30213300-8, 30121100-4, 39713510-1,  39711000-9, 30232110-8.] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ+ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΟΩΛ+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΨΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΛ 
 

ΕΛΣΦΟΕΣ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΛ ΛΟΓΟΛ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Ωρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα 
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κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
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xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΨΡΑ 
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 
μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 
υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


