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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ  

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997766391 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 

Πόλη ΛΙΤΟΧΩΡΟ  

Ταχυδροµικός Κωδικός 60200 

Χώρα1 ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS2 EL 525 

Τηλέφωνο 2352350155 / 2352350148 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  promi@dion-olympos.gr / promi2@dion-
olympos.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες3 Χονδρόπουλος Νικόλαος και Γεωργαντάς 
Θεόδωρος 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dion-olympos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 4  ο ∆ήµος ∆ίου Ολύµπου    και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 
(Υποτοµέας ΟΤΑ)5 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενική ∆ηµόσια Υπηρεσία 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 7  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ.8 

                                                           
1

 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

3
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 

υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
4
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 

παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
5
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 

άρθρου 14 του ν. 4270/14.  
6
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 

δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
7
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ 
Προµήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗ∆ΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιµο από τη 
∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την διεύθυνση www.dion-olympos.gr 

   

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης9 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ίου - Ολύµπου  

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση θα βαρύνει τους παρακάτω ΚΑ: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ 

25.6662.0001 
Προµήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -
ύδρευσης -αποχέτευσης για την ∆.Ε. ∆ίου 

70.000,00€ 

 

25.7135.0001  
Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού των αρδευτικών -υδρευτικων 
γεωτρήσεων για την ∆.Ε. ∆ίου 

 75.000,00€ 

25.7135.0003  
Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού των υδρευτικων γεωτρήσεων 
για την ∆.Ε. ∆ίου    (Λειψυδρία) 

130.000,00€ 

 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους και επιχορήγηση Υπουργείο 
Εσωτερικών 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ. πρωτ.  2857/2-3-2022 (Α∆ΑΜ 
22REQ010134289, Α∆Α Ω80ΒΩ9∆-ΤΛ4) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης 
πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2022 και έλαβε α/α 219 καταχώρησης  στο µητρώο 
δεσµεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωµής του ∆ήµο10.  
11. 

 

                                                           
9
 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του άρθρου 

53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 
10

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, 

οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη 

δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 

φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη 

πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 

ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου 

απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4» 
11

 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η Προµήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης –
αποχέτευσης και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού αντλιοστασίων για την ∆.Ε. ∆ίου 
έτους 2022 για τις ανάγκες   του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 44160000-9, 31720000-9 

Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα12: 

 

• ΤΜΗΜΑ Α ΄ (Σωλήνες – Μανσόν) προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 30.879,87 € 

Χρηµατοδότηση : Ίδιοι πόροι  

• ΤΜΗΜΑ Β΄  (Βρύσες – Βάνες) προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 15.639,87 € 

Χρηµατοδότηση : Ίδιοι πόροι  

• ΤΜΗΜΑ Γ ΄(Ζιµπό – Σύνδεσµοι – Ενωτικά – Κολάρα – Τάπες – Μουφες κλπ) 
προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 23.478,37 € 

Χρηµατοδότηση : Ίδιοι πόροι  

• ΤΜΗΜΑ ∆ ΄ (Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός Αντλιοστασίων Ύδρευσης) 
προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 120.304,80 € 

      Χρηµατοδότηση : Ίδιοι πόροι και επιχορήγηση Υπουργείο Εσωτερικών 

• ΤΜΗΜΑ Ε ΄ (Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός Αντλιοστασίων Άρδευσης) 
προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 74.362,80 € 

Χρηµατοδότηση : Ίδιοι πόροι  

 

 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για το 
σύνολο των προς προµήθεια ειδών κάθε τµήµατος  είτε σε ένα ή σε περισσότερα ή σε όλα τα 
τµήµατα όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω. 

Ο µέγιστος αριθµός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που µπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 5.13  

 

 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 264.665,71 € (µε τον Φ.Π.Α.)  

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I  

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι 31-12-2022. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς, βάσει 14 της τιµής  

                                                           
12

 Άρθρο 59 ν.4412/2016 
13

 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα 

τμήματα 
14

 Άρθρο 86 ν.4412/2016.  
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως15: 

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

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

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωµένο 
νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

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

 της υπ' αριθµ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα : 
“Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της µε αρ. 64233/10.06.2021 (2453/Β΄/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που 
αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών µε 
χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

 της αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιµολόγηση στο 
πλαίσιο των ∆ηµόσιων Συµβάσεων δυνάµει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθµ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισµός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιµολογίου στο πλαίσιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

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

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 
85 επ. 

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

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

                                                           
15

 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 

την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 

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

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων) (Κείµενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα 
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

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

 Την υπ΄ αριθµ. 219/2022 Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης του ∆ήµου ∆ίου Ολύµπου. 
 

Την υπ. αριθ. 115/2022 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο «Έγκριση της υπ΄αρ. 7/2022 
µελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισµού µε τίτλο : «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού αντλιοστασίων για 
την ∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  

Την υπ. αριθ. 116/2022 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο : «Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού αντλιοστασίων για 
την ∆.Ε. ∆ίου έτους 2022συνολικού προϋπολογισµού #264.665,71€# ευρώ µε (Φ.Π.Α. 24%), 
καταρτισµός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεσή της και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και επιτροπής γνωµοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» 
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1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  31-3-2022 και ώρα 23.0016 

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) Προµήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ (∆ιαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr) 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης17  

-- 

Β.  ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 18 

Η προκήρυξη19 και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύµβασης της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία έλαβε τον παρακάτω Συστηµικό  
Αριθµό:  Α.Α.Σ. ΕΣΗ∆ΗΣ 157374, και αναρτήθηκαν στη ∆ιαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται 
και στον Ελληνικό Τύπο20 21 22, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 .  
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.dion-olympos.gr    

Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αναλογικά τους προµηθευτές ανά 
τµήµα, µε βάση την εκτιµώµενη αξία κάθε τµήµατος  

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

                                                           
16

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

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 

διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 

121 του ίδιου νόμου. 
17

 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
18

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 

περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 

βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.   
19

 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
20

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 

377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 
21

 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 

του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 

και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 
22

  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 

Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
23

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. ∆ιαγράφηκε: ¶
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους,23  

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,24  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατά της 

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

4. το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της. 

5. η υπ΄ αριθ. 7/2022 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr)25. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, και τη δαπάνη 
της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω 
των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο26. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 Λιτόχωρο στα 
τηλέφωνα 2352350155 και 2352350148 Γραφείο προµηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην 
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
                                                           
24

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

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να 

περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης 

σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης 

του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 

περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων 

από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν 

πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις 

οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
25

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

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 

ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 

ενδιαφερομένων. 
26

 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. 
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υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται µε άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. 
  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις27: 

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

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.  

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσµίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/µετάθεση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σηµαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύµβασης, 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο) δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ28.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά µε τη µη ύπαρξη λόγου αποκλεισµού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής29 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωµένη, είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις κείµενες διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.  

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή µη, µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, 
δηλαδή έντυπα µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε διεθνείς 
µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και 
δεν είναι απαραίτητη η µετάφραση τους, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 30.  

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα31. 

                                                           
27

 Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
28

  Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 

διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
29

  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
30

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
31

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
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2.1.5 Εγγυήσεις32 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)33, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού34. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια 
ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης35.  

Η περ. αα’ του προηγούµενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασµό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 
∆ιαγωνισµού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενηµέρωσης έτερων 
συµµετεχόντων σε αυτόν, λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από κάθε µορφής 
αθέµιτη επεξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στην αναλυτική ενηµέρωση που 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

                                                           
32

 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016  
33

 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
34

 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 

αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 

αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 

2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
35

 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

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

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ36, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 737 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων38. 

Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες 
από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης39 

2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονοµικών 
φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  
µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον40.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής41 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής42, 
ποσού  4.268,80 ευρώ43 ήτοι :  

ΤΜΗΜΑ Α   : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού       498,06€  

ΤΜΗΜΑ Β   : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού       252,26€ 

ΤΜΗΜΑ Γ   : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού       378,68€   

ΤΜΗΜΑ ∆   : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού    1.940,40€   

                                                           
36

 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
37

 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
38

 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 

κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
39

   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
40

   Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 
41

 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
42

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 

4412/2016). 
43

 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 
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ΤΜΗΜΑ Ε   : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού    1.199,40€  

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

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκοµίζονται, σε κλειστό φάκελο µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

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

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/201644. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή του συµφωνητικού, ε) υποβάλει µη κατάλληλη προσφορά, µε την έννοια της περ. 46 της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιµή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσµίας και η προσφορά του απορριφθεί45, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του 
άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ 
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η 
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων 
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού46  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη47 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα εγκλήµατα:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήµατα του άρθρου 187 του 
Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), 

                                                           
44

 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
45

  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
46

 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
47

 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 

καταδικαστικές αποφάσεις  
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο 
του οικονοµικού φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 
(εµπορία επιρροής – µεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού 
Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 
(διακεκριµένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη µε υπολογιστή), 386Β (απάτη 
σχετική µε τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την προσβολή αυτών των συµφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, 
και τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήµατα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής 
(ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
Κώδικα (εµπορία ανθρώπων).  

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

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύµβουλο, τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
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- στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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

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

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

ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που 
τηρείται. 
 

∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσµευτικού κανονισµού. 

2.2.3.3 -- 

2.2.3.4. Αποκλείεται48 από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις49:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/201650, περί αρχών που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 

                                                           
48

 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
49

 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 

ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 

λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 

αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 
50

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
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ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,51  

(γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

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

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

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

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

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

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.52 

2.2.3.5. -- 

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

2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία53, 
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για 
ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε 
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 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ   
52

 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
53

  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C�387/19 
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επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή 
παραπτωµάτων. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του 
παραπτώµατος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 54. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/201655. 

2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισµού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και για το χρονικό διάστηµα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής56  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας57  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της προµήθειας.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 
Υλικού 
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 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
55 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
56

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

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 

1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο 

τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν 

ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 

ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. 

διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 

2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 

έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 

(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
57

 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια58  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα59  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης60  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων61 

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης 
των δεσµών τους µε αυτούς62. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται.   

 Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, 
οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύµβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονοµικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, εντός προθεσµίας τριάντα (30) 
ηµερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονοµικό φορέα µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ο φορέας που 
αντικαθιστά φορέα του προηγούµενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τµήµα(τα) 
της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 
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 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 

αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 

οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 

αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 
59

 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
60

 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την 

κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.  
61

 Άρθρο 78 ν. 4412/2016 
62

 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  





 

 

Σελίδα 21 

λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας63. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισµού της 
ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς 
δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύµβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. 
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα 
µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση64. 

Στην περίπτωση που o οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τµήµα(τα) της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας65.  

Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση µετά την 
συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συµφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή66.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναµεί µε ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ67 καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του 
Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 1.68 69 

                                                           
63

 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
64

 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
65

 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
66

 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
67

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
68

 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 

επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 

Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             
69

 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
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 Οι οικονοµικοί φορείς συµπληρώνουν µόνο την Eνότητα α του Μέρους IV χωρίς να 
υποχρεούνται να συµπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV. 
 

 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο µπορούν 
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας 
υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει 
µεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ µέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας αποσύρει την 
προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια µπορεί να την 
υποβάλει εκ νέου µε επίκαιρο ΕΕΕΣ.70 

Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ µε συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει µαζί µε αυτό.71 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, µε 
µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε 
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής72. 

Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, µέσω του ΕΕΕΣ,73 την κατάστασή 
του σε σχέση µε τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.3 της παρούσης74 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα µέτρα προς 
αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισηµαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 
τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 
λόγου αποκλεισµού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύµφωνα µε την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της 
παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης75. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό 
διακανονισµό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός 

                                                                                                                                                                                                 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 

επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 

Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   
70

 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
71

 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
72

 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
73

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
74

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
75

 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
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φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του76. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα77  

Α. Για την απόδειξη της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόµιση των εν λόγω 
δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται  
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες 
που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης 
δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 
συναίνεσης.  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν78. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.4.  

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

Αν το αρµόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά µπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 
α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 
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  Παρ. 2
Α
 άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

77
 Άρθρο 80 ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
78

 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους - µέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες 
πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο από την Α.Α.∆.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόµενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.479 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή 
του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 

• i) Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση  ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, και για τα 
νοµικά πρόσωπα ότι δεν τελούν υπό δικαστική εκκαθάριση .  Για τις ΙΚΕ προσκοµίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί µη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
κατάθεσης αίτησης λύσης του νοµικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκοµίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό µεταβολών. 

• ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων.  

• iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως αυτά εµφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η µη αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς 
τους. 

Προκειµένου για τα σωµατεία και τους συνεταιρισµούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωµατεία από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισµούς για το χρονικό διάστηµα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού80. 
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  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περί µη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας. 

στ) -- 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος 
Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.81 

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 
Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 
Επιµελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική 
αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. -- 

Β.4. -- 

Β.5. -- 

Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείµενη νοµοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριµένο χρόνο 
ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ηµεδαπούς οικονοµικούς φορείς προσκοµίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις µεταβολές της στο ΓΕΜΗ82, προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
82

    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 

στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 

 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 

 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 

 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
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εκπροσώπησης83, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την υποβολή του.   

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

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώµα, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού 
φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκοµίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρµοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νοµικού 
προσώπου µε την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκοµίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονοµικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, 
µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση  του οικονοµικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους84 που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς 
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

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

 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 

 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

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

 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 

 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

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

 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 

περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
83

  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
84

 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκοµίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσηµο κατάλογο και 
πιστοποιητικά, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκοµίζεται έγγραφο (συµφωνητικό ή σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάµει του οποίου αµφότεροι, διαγωνιζόµενος  οικονοµικός 
φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη µεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή 
προς τον διαγωνιζόµενο της χρηµατοοικονοµικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελµατικής ικανότητας 
του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόµενου  για την εκτέλεση της Σύµβασης. Η 
σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτοµερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους 
συγκεκριµένους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι για την εκτέλεση της σύµβασης και τον τρόπο δια 
του οποίου θα χρησιµοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύµβασης. Ο τρίτος θα δεσµεύεται 
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόµενο τους συγκεκριµένους πόρους κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης και ο διαγωνιζόµενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύµβαση.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος µε αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 
εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης85  

Κριτήριο ανάθεσης86 της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: 
βάσει τιµής87  

                                                           
85

 Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
86

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
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2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών88 

-- 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί89  

-- 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι και ΙΙ της 
∆ιακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά τµήµα.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση Οικονοµικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονοµικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής90. 

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ µέρους του αποφαινοµένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 
µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ.91 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα 
άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 
εκδοθείσα υπ΄αριθµ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Ρυθµίσεις τεχνικών 
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών µε 
χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισµένο 
(εγκεκριµένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 
οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ 
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 
σύµφωνα µε την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 
της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ βεβαιώνεται αυτόµατα από το 
ΕΣΗ∆ΗΣ µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

                                                                                                                                                                                                 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
87

  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής. 
88

 Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
89

 Άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
90

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
91

 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη 
απόφασή της.92 
 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαµβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούµενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και 
την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται, µε χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗ∆ΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονοµικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, µεταδεδοµένα και συνηµµένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς και 
οικονοµικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του ΕΣΗ∆ΗΣ, στην 
συνέχεια, µέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε µορφή 
ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 
καταχωρισµένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
37) και επισυνάπτονται από τον Οικονοµικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 
Επισηµαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) 
δύναται να πραγµατοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγµή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν93.   
 
Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ πρόσθετα των 
ανωτέρω και τα κάτωθι : 

Α) Να  επισυνάψουν στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά τους, σε µορφή pdf, ψηφιακά 
υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε την προσφερόµενη τιµή  το υπόδειγµα της οικονοµικής 
προσφοράς του Παραρτήµατος VII που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη  

Β) Να  επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τεχνική προσφορά τους, σε µορφή pdf, ψηφιακά 
υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο το υπόδειγµα της τεχνικής προσφοράς του Παραρτήµατος V 
που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη  

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονοµικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Υποσυστήµατος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις:  

                                                           
92

 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
93

 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δηµοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισηµείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2794 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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

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

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 95 

Επιπλέον, δεν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή τα ΦΕΚ96 και ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή µη, µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, δηλαδή έντυπα µε αµιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του Οικονοµικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF.  

Έως την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκοµίζονται µε ευθύνη του 
οικονοµικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον 
οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του παρόντος 
διαγωνισµού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199997,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δηµόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισηµείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο98.  

Σε περίπτωση µη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη µορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συµµετοχής, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να ζητήσει τη συµπλήρωση και υποβολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που 
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
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   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 

52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 

γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 

πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 

γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 

ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 

δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 
95

 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
96

 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 

στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
97

 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
98

   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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από την απαίτηση επικύρωσης (µε Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
όταν καλύπτονται από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύµβαση νοµικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύµβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισµένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 
παρόµοιας διατύπωσης δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους µέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 
ορισµένων δηµοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό µητρώο, υπό τον 
όρο ότι τα σχετικά µε το γεγονός αυτό δηµόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις 
αρχές του κράτους µέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, όπως 
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκοµίζονται, µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, το αργότερο πριν την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά 
από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.   

Η προσκόµιση των εγγυήσεων συµµετοχής πραγµατοποιείται είτε µε κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε µε την αποστολή του 
ταχυδροµικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόµισης φέρει ο οικονοµικός 
φορέας. Το εµπρόθεσµο αποδεικνύεται µε την επίκληση του αριθµού πρωτοκόλλου ή την 
προσκόµιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συµµετοχής ταχυδροµικώς,  
ο οικονοµικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθµό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο προσκόµισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδροµείου- 
ταχυµεταφορών),  προκειµένου να ενηµερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της 
υποχρέωσής του σχετικά µε την (εµπρόθεσµη) προσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής του στον 
παρόντα διαγωνισµό. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν µε ποινή αποκλεισµού99 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο οικονοµικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει µε το ΕΕΕΣ σύµφωνα µε την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) 
την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό υπόδειγµα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτηµα  αυτής.  

Η συµπλήρωσή του δύναται να πραγµατοποιηθεί µε χρήση του υποσυστήµατος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιµου µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλης σχετικής συµβατής πλατφόρµας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι 
Οικονοµικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο 
µε µορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης. 
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Το συµπληρωµένο από τον Οικονοµικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραµµένο ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφότυπο PDF. 

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

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει   να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο τεχνικες προδιαγραφές της  υπ΄αρ. 07/2022 
Μελέτη (Παράρτηµα Ι), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται.  

Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα 
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα100101.  ήτοι πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές 
του προσφερόµενου είδους, σχεδιαγράµµατα, σχέδια, διαγράµµατα κλπ, από τα οποία να 
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόµενου προϊόντος.  

Επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει επίσης να κατατεθούν µε την τεχνική προσφορά τα κάτωθι: 

• το υπόδειγµα της τεχνικής προσφοράς (ψηφιακά υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο) του 
Παραρτήµατος V που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη  

 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν102. 

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

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης δηλαδή : αποκλειστικά βάση τιµής 

 

Τιµές 

Η τιµή του προς προµήθεια αγαθού  δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα. 103 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ στην ηλεκτρονική 
οικονοµική προσφορά του, σε µορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε τις 
προσφερόµενες τιµές, το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος VII που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 
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 � Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
101

 � Αυτά περιλαµβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφεροµένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προµήθεια αγαθού, σύµφωνα µε Παράρτηµα της ∆ιακήρυξης και τυχόν 

υπόδειγµα τεχνικής προσφοράς. 
102

 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
103

 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
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Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

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

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, µε την επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ η τιµή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα στο 
Παράρτηµα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών104   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
δώδεκα (12)  µηνών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών  

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

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστηµα. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών105 

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εµπρόθεσµα µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
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 Άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας,106  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασµένες πληροφορίες ή τεκµηρίωση, 
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συµπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν 
έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, σύµφωνα 
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις 
αναφορικά µε την τιµή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του 
φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε τα αγαθά, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαµηλή διότι δε συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

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

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα µε την υποβολή ή 
τη συµπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 102 και 
103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκοµίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών107 

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης108, εφεξής Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», την 1-4-2022 και ώρα 11.00  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιµα µόνο στα 
µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο ΕΣΗ∆ΗΣ οργάνων 
της109, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συµπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός προθεσµίας όχι 
µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συµπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονοµικού φορέα 
και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδοµένα, των οποίων είναι αντικειµενικά εξακριβώσιµος ο 
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση µε το πέρας της καταληκτικής προθεσµίας παραλαβής 
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειµενικώς εξακριβώσιµα110. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την προσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόµισης, είτε της  εγγύησης 
συµµετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συµµετοχής, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη 
της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, µε την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
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 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
108

 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 
109

 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 

καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 

ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  
110

 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους111. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει αρχικά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται µε την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσµάτων του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών112. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονοµικές 
προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 
ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
απορρίπτεται ως µη κανονική. [Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά µε τις ασυνήθιστα 
χαµηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων 
ενσωµατώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση113] 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές.114  [Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην 
ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων115 
(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά») και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη µειοδότη στον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύµφωνα  µε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται 
στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί µία προσφορά, τα αποτελέσµατα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονοµικής Προσφοράς, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται µετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας116. 
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 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
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 Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η 

αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα 

χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
114

 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
115

 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου117 - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF, σύµφωνα µε τα ειδικώς 
οριζόµενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιµη ηµέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκοµίζονται µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη µορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
∆ιαγωνισµού και ως παραλήπτης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 
οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5118.  

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συµπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις µε την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτηµα, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσµίας, συνοδευόµενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσµία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος µπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή 
τόσο εντός της  αρχικής προθεσµίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της 
προθεσµίας για την προσκόµιση ελλειπόντων ή τη συµπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η 
παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και 
πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 
του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η 
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) ή η 
πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες µεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες µεταβολές έλαβε 
γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της σύναψης της σύµβασης (οψιγενείς µεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του119.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του 
στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης120  

3.3.1. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης σύµβασης, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού». Μετά την έκδοση και 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, µε ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής121. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον 
της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4 της παρούσας. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.122 

 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
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β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του 
ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και µνηµονεύεται στο συµφωνητικό. Εφόσον 
δηλωθούν οψιγενείς µεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία 
εισηγείται προς το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία  δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύµβαση θεωρείται 
συναφθείσα µε την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούµενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα 
στην τεθείσα προθεσµία, µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή µπορεί 
να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάµει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συµφωνητικού εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την οριστικοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, µε την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δηµόσιου 
συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την 
υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να 
αναζητήσει αποζηµίωση ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική ∆ικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη δηµόσια 
σύµβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νοµοθεσίας στον 
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, έχει δικαίωµα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόµενος µε προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του123 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
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(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσµία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης124 . 

Οι προθεσµίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεµβάσεων 
αρχίζουν την εποµένη της ηµέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η εποµένη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 23:59:59125. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά µε τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου 
του Παραρτήµατος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριµένου διαγωνισµού, επιλέγοντας την 
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προµήθειες και 
Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
µερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί 
της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και 
δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 
39/2017. Όµως, µόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιµάκιο προσωρινής 
προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύµβασης, υποβληθεί µόνο µία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή,  µέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, ο οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειµένου να ασκήσει το, προβλεπόµενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, 
δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος 
της προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) ∆ιαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης, 
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόµενους τρίτους 
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόµενης µε την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα µέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεµβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, µέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού το αργότερο έως την 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή τους. 
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δ)Συµπληρωµατικά υποµνήµατα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα µέρη µέσω της 
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

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

 

Β. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει, µε το ίδιο δικόγραφο εφαρµοζόµενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου 126. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. ∆ικαίωµα 
άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήµατος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή 
την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν µέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο ∆ικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαµβάνει µόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί µε την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόµενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016, µπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισµούς αναφορικά µε τους επιτακτικούς 
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άµεση ανάθεση της 
σύµβασης.127 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσµίας για 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιµος για την εκδίκαση 
της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεση του 
δικογράφου.128 

Αντίγραφο της αίτησης µε κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., 
την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, 
την κλήτευση του οποίου διατάσσει µε πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρµόδιου 
∆ικαστηρίου ή Τµήµατος έως την επόµενη ηµέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήµατος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του ∆ικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέµβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 
απόψεις των παθητικώς νοµιµοποιούµενων. Εντός της ίδιας προθεσµίας κατατίθενται στο 
∆ικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέµβαση κοινοποιείται µε επιµέλεια του παρεµβαίνοντος στα λοιπά µέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ηµερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συζήτηση της αίτησης ή 
από την προθεσµία για την υποβολή υποµνηµάτων. 

Η προθεσµία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου 
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 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι 

το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση 

δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία 

μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά 

συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης,  το 

αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.  
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 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 





 

 

Σελίδα 42 

κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης µέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 
εάν µε προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσµία για 
την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν µε την προσωρινή 
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.129 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται 
παράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόµενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύµβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρµόζεται 
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής µετά τη σύναψη της 
σύµβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύµβασης. Στην περίπτωση που η σύµβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύµβασης. 

Επίσης µπορεί να µαταιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν µπορεί να θεραπεύσει το σφάλµα ή την παράλειψη σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 106 , β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος, όπως ιδίως, δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή του τµήµατος της σύµβασης, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα 
δικαιώµατα προαίρεσης  και κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του συµφωνητικού.  

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

Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µέχρι την υπογραφή της 
τροποποιηµένης σύµβασης, συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστηµα 60 ηµερών  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς µετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης  καλής εκτέλεσης 
γίνεται µετά από την αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 
Προσαρτήµατος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται 
κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις 
των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της 
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
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συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.130. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας131. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 
µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του 
τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

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

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της132 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/133 134 
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 Άρθρο 130 ν.4412/2016 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
132

  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
133

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 

των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών 

που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) 
134

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 

της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του 

ν. 4412/2016). 
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Μετά τη λύση της σύµβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας135, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για 
όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον επόµενο, κατά σειρά κατάταξης οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην παρούσα 
διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του προτείνει να αναλάβει το 
ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίµηµα που 
δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)136. Η σύµβαση 
συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσµίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης.  

 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης137  

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

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

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

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

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για ένα από τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην καταγγείλει τη σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος 
ο οποίος θα βρεθεί σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή 
αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.  

 

 

                                                           
135

      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
136

      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
137

 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής138  

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

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

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016139, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 140 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό  του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016141 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)142 . 

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

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

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος143 από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση 
ή/και δεν συµµορφωθεί µε τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη 
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης, 

                                                           
138

     Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 

του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 

τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 

περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 

κανονιστικών αποφάσεων.  
139

 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
140

 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
141

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
142

 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
143

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συµβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016,  µε την επιφύλαξη της 
επόµενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016144 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειµένου να συµµορφωθεί, µέσα σε 
προθεσµία που θα ορισθεί µε την ανωτέρω ειδική όχληση.  Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική 
όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισµός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό 
φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονοµικό φορέα που είχε λάβει µέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Αν ο οικονοµικός 
φορέας του προηγούµενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονοµικό φορέα, από τρίτο οικονοµικό φορέα είτε µε διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύµβασης είτε µε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται 
µε τον ακόλουθο τύπο: 

∆ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: ∆ = ∆ιαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προµηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Το διαφέρον λαµβάνει θετικές τιµές, 
αλλιώς θεωρείται ίσο µε µηδέν. 

ΤΚΤ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τη σύµβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 
ο οικονοµικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισµού της έµµεσης ζηµίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαµβάνει την τιµή 1,05 

Ο καταλογισµός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών µετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 
προµήθεια των αγαθών που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό 
φορέα σε τρίτο οικονοµικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονοµικό 
φορέα µπορεί να εφαρµόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων Εσόδων. Το 
διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόµου, περί αποκλεισµού 
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οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις. [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισµού δύναται να 
επιβληθεί µετά την έκδοση του προβλεπόµενου π.δ.] 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο145 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

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

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

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

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

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων146   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 
το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στο τελευταίο 
εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα 
η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016147. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

                                                           
145

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
146

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

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
147

 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της. ∆εν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

 

6.1.1. Η διάρκεια της σύµβασης  ορίζεται από την υπογραφή της µέχρι 31-12-2022. 

Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (05) εργάσιµες ηµέρες 
από την ηµεροµηνία της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά σε χρόνο, 
χώρο και ποσότητες παραδούµενου υλικού που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο εργοδότης 
και θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. Αν ζητηθεί, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να φέρει το σύνολο του υλικού σε ένα µήνα το αργότερο από την στιγµή που 
εγγράφως η υπηρεσία θα ζητήσει την εκτέλεση της προµήθειας. Ειδικά για τα υλικά που 
αναφέροντα στα τµήµατα ∆ και Ε ισχύουν και τα κάτωθι : τα υλικά θα τοποθετηθούν και θα τεθούν 
σε πλήρη λειτουργία σε διάφορα αντλιοστάσια µε δαπάνες και έξοδα του ανάδοχου αφού 
προηγούµενος ο ανάδοχος αποξηλώσει τα υφιστάµενα προς αντικατάσταση υλικά µε έξοδα του. 
Τα αποξηλωµένα υλικά θα µεταφερθούν στον  χώρο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή µε 
έξοδα του αναδόχου. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που 
ζητούνται και  ο ανάδοχος για τον λόγο αυτό δεν  δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16148 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο 
προµηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:  
µακροσκοπικός έλεγχος –χηµική ή µηχανική εξέταση  
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 

και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 

και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 

παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παράδοση των υλικών.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από 
την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε 
βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
πληρωµή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο 
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.149 

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

-- 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

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

6.5  ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

-- 

6.6  Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας150  

-- 

6.7  Αναπροσαρµογή τιµής151  

-- 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 
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 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
151

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

                                         

 

                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

                                            ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 

 

Τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 9001. 

Προδιαγραφή Σφυρήλατου Ορειχάλκου : EN12165 κράµα CW617N Σπειρώµατα συµφώνα µε την 
προδιαγραφή ISO 228-1Ανάπτυξη συνδεσµολογίας βάση του προτύπου ΕΝ 1254.3  

 

Οι σωλήνες ύδρευσης θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό PVC (µη πλαστικοποιηµένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο ) κατάλληλοι για πόσιµο νερό, διατοµής Φ50-Φ280 . 

Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 8061/8062 και θα αντέχουν σε πίεση 
λειτουργίας σύµφωνα µε την ονοµαστική περιγραφή. Οι σωλήνες θα φέρουν ελαστικό δακτύλιο 
στην κεφαλή για την υδατοστεγή σύνδεση των σωλήνων.  

α) Το υλικό κατασκευής, αποτελούµενο από µη πλαστικοποιηµένο χλωριούχο πολυβινύλιο µε 
προσθήκη περιορισµένων ποσοτήτων λιπαντικών, και σταθεροποιητικών ως και ουσίες αναγκαίες 
για να δοθεί το κατάλληλο χρώµα. 

 

β) H εξωτερική εµφάνιση, δηλαδή το χρώµα και η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι λεία 
εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς ραβδώσεις και σχισµές. Οποιαδήποτε δε τοµή του υλικού δεν 
πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες ή κοιλώµατα. 

 

γ) Οι διαστάσεις, δηλαδή η εξωτερική διάµετρος και το πάχος των τοιχωµάτων θα είναι  ανάλογα 
µε την εξωτερική διάµετρο και την ονοµαστική πίεση καθώς επίσης και τις επιτρεπόµενες ανοχές 
στις διαστάσεις γενικά.  

 

δ) Η αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση σε 60 οC για διάστηµα 1000 ωρών και µε τιµή πίεσης 
τέτοια ώστε να προκύπτει από τον τύπο του BARLOW περιφερειακή τάση εφελκυσµού ίση µε 100 
KG/GM2. 

 

ε) Η αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση σε 20 οC για διάστηµα 100, 1000 και 10000 πρώτων 
λεπτών της ώρας και µε τιµή πίεσης η οποία εξαρτάται από την εκάστοτε ονοµαστική πίεση. 

 

στ) Αντοχή σε κρούση από έξω. 
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ζ) ∆ιαστολή και συστολή σε 150 oC. 

 

η) Την επίδραση στο νερό έτσι ώστε να µη δίνεται σε αυτό οσµή, γεύση, χρώµα ή οιονδήποτε 
δηλητηριώδες συστατικό σε πυκνότητα επιβλαβή για την υγεία.  

 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ∆ – Ε 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆Α ∆ 

Ηλεκτρικός πίνακας υποβρύχιας αντλίας 75ΗΡ  αποτελούµενος από: 

Α) Μετατροπέα στροφών (inverter)  

Β) Γενικό αυτόµατο διακόπτη 160Α, απαγωγείς  υπερτάσεων δικτύου κλάσης τ2 4τεµαχια 

Γ) Απαγωγέα υπερτάσεων γραµµής 4…20mA 

∆) Επιτηρητή στάθµης, αυτοµατισµό µανδαλωση στάθµης εξαεριστήρας ΙΡ54 >από 500m³/h, 

φίλτρο αέρα, θερµοστάτη,  χρονικό καθυστέρησης ,ενδεικτικές λυχνίες 

Ε) Παθητικό αισθητήριο πίεσης 4…20mA 0-10bar 

ΣΤ) Πεδίο ενδεικτικών διαστάσεων80 Χ 200 Χ50 cm  αναλόγων διαστάσεων και οποιοδήποτε 

αναγκαίο υλικό χρειάζεται για την λειτουργία του πίνακα 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆Α Ε 

Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου για την λειτουργία µιας ποµώνας 100 ΗΡ και δύο φυγόκεντρων 

αντλιών 125 ΗΡ. 

Προµήθεια νέου ερµαρίου διαστάσεων 210Χ180Χ60, που αποτελείτε από τρία πεδία διαστάσεων: 

Α) Γενικό πεδίο διαστάσεων 40cmΧ210cmΧ60cm 

Β) Πεδίο Ποµώνας διαστάσεων 60cmΧ210cmΧ60cm 

Γ) Πεδίο φυγόκεντρων αντλιών διαστάσεων 80cmΧ210cmΧ60cm 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή Γενικού Πεδίου: 
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Τα υλικά που θα τοποθετηθούν στο Γενικό πεδίο είναι τα παρακάτω: 

1. Αυτόµατος γενικός διακόπτης τριπολικός 400 Α µε τους κατάλληλους ακροδέκτες 

προέκτασης 

2. Τρεις (3) µετασχηµατιστές έντασης 400/5  

3. Ένα (1) Πολυόργανο διαστάσεων 96mm X 96mm κατάλληλο για µέτρηση έντασης και 

τάσης και των τριών φάσεων  

4. Τρεις (3) µικροαυτοµατους για την τροφοδοσία του πολυοργάνου 

 

Πεδίο Ποµώνας 

1. Τοποθέτηση θερµικού κατάλληλο για την προστασία ηλεκτροκινητήρα 100Hp 

2. Αυτόµατο τριπολικο διακόπτης ποµωνας 200 Α  

3. Ένα (1) πολυόργανο διαστάσεων 96mm X 96mm καταλληλο για µέτρηση έντασης και 

τάσης και των τριών φάσεων  

4. Τρεις (3) µικροαυτοµατους για την τροφοδοσία του πολυοργάνου 

Πεδίο Φυγόκεντρων Αντλιών  

1. Αντικατάσταση αυτόµατου τριπολικού διακόπτη  250 Α 

2. Αντικατάσταση πολυοργάνου διαστάσεων 96mmΧ96mm και τριών µετασχηµατιστών 

έντασης 400/5 προµήθεια και τοποθέτηση Εξαεριστήρας ΙΡ54 >από 500m³/h 

3. Προµήθεια και τοποθέτηση τριπολικου αεροδιακοπτη 90KW 

4. Προγραµµατισµό του υπάρχον λογικού ελεγκτή 

5. Προγραµµατισµό του υπάρχον µετατροπέα συχνότητας (inverter)    

6. Καλωδίωση πίνακα από την αρχή επίσης θα παραδοθούν σχέδια κύριου και βοηθητικού 

κυκλώµατος 

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  ΝΕΡΟΥ 

1.  Γενικά 

Το άρθρο αυτό αφορά στις ειδικές απαιτήσεις του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος, που θα 

εγκατασταθεί σε γεώτρηση διαµέτρου 6’’,  8" και 10", προκειµένου να αντληθεί το νερό από την 

γεώτρηση και που θα αποτελείται από : 

1)  Την στροβιλοφόρο αντλία 

2)  Τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα 

    Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα που 

αποτελούνται από κατακόρυφο στροβιλοφόρο αντλία, συζευγµένη µε ηλεκτροκινητήρα µέσω 

ειδικού συνδέσµου (κόµπλερ). 
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  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος θα είναι για ονοµαστική 

παροχή Q =……. m3/h. 

  Το µανοµετρικό ύψος του αντλητικού συγκροτήµατος της γεωτρήσεως, θα είναι…… m. 

2.  Χαρακτηριστικά κατασκευής των αντλητικών συγκροτηµάτων 

2.1 Υποβρύχια αντλία 

Στροβιλοφόρος αντλία µε τις ανάλογες βαθµίδες κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο GG25 ή από 

άλλο ισοδύναµο υλικό (φωσφορούχο ορείχαλκο, ανοξείδωτος χάλυβας) κατάλληλη για άντληση 

νερού µε περιεκτικότητα στερεών έως 40gr/m3. 

 

2.2 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 

Υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα υδρόψυκτο-υδρολίπαντο IP68 και έδρανα από γραφίτη. 

Επαναπεριελίξιµο, στάτης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 κατά ΝΕΜΑ 8’’ 

Τάση 400V 50Hz 2900στρ/λεπτό 

Καλώδιο ενσωµατωµένο 4 µέτρα 

 

 ΜΑΝ∆ΥΑΣ  ΨΥΞΕΩΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ  ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ   

  Το οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα  θα συνοδεύεται από ανάλογη µεταλλική βάση για 

την οριζόντια τοποθέτηση σε δεξαµενή, καθώς και ανάλογο µανδύα ψύξεως, έτσι ώστε η ψύξη και 

η λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα να γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου 

κατασκευής του. 

Η διάµετρος του χαλύβδινου µανδύα ψύξεως θα πρέπει να είναι τόση ώστε η ταχύτητα του νερού 

γύρω από τον ηλεκτροκινητήρα να είναι >  0,5 m/sec. 

 

 

 ΜΑΝ∆ΥΑΣ  ΨΥΞΕΩΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ   

  Για την οριζόντια εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος σε ξηρό θάλαµο, 

χρειάζεται µεταλλική βάση για την οριζόντια τοποθέτηση καθώς και ανάλογος µανδύας ψύξεως ( 

BOOSTER ), έτσι ώστε η ψύξη και η λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα να γίνεται σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής του. 

Η διάµετρος του χαλύβδινου µανδύα ψύξεως θα πρέπει να είναι τόση ώστε η ταχύτητα του νερού 

γύρω από τον ηλεκτροκινητήρα να είναι >  0,5 m/sec. 

 





 

 

Σελίδα 57 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ  ΣΤΡΟΦΩΝ  INVERTER    

Το σύστηµα ρυθµίσεως στροφών τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε 

αλλαγή συχνότητας και τάσεως τροφοδοσίας, θα αποτελείται από : 

α) Το ρυθµιστή στροφών, µεταβλητής ροπής (Inverter), ο οποίος θα αυξοµειώνει τις στροφές του 

αντλητικού συγκροτήµατος, έτσι ώστε η πίεση στο αρδευτικό δίκτυο, να παραµένει σταθερή και 

ανεξάρτητη από την παροχή της αντλίας, (φυσικά µέσα στα όρια των δυνατοτήτων της αντλίας και 

χωρίς τη λήψη πρόσθετων µέτρων). 

β) Τον ενσωµατωµένο προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (P.L.C.), που θα διαθέτει τις 

απαραίτητες ψηφιακές και αναλογικές εισόδους - εξόδους και θα συνεργάζεται µε τον ρυθµιστή 

στροφών, κατά τρόπο ώστε οι στροφές του κινητήρα, να αυξοµειώνονται αντιστρόφως ανάλογα 

προς την πίεση του δικτύου, µε συνέπεια αυτή να παραµένει πάντοτε σταθερή, όπως 

προαναφέρθηκε, µέσα στα όρια ρυθµίσεως, µε ανοχή + 0,2 bar. 

  γ) Το ερµάριο τοποθετήσεως των παραπάνω α και β, ως και όλα τα παρελκόµενα εξαρτήµατα, 

υλικά, µικροϋλικά, καλωδιώσεις, κ.λ.π., τα οποία είναι αναγκαία, για την ολοκλήρωση του 

συστήµατος και παράδοση αυτού σε άρτια λειτουργία. 

Ο ρυθµιστής στροφών θα πρέπει να είναι κατάλληλος για ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου 

δροµέως, ελάχιστης ισχύος       ΡS και θα διαθέτει οθόνη (Display), στην οποία θα εµφανίζονται 

κατ’ επιλογή, η συχνότητα εξόδου, η ένταση του ρεύµατος, η τάση του δικτύου της ∆ΕΗ, οι 

ρυθµίσεις, καθώς και τυχόν σφάλµατα. 

Οι ελάχιστες ρυθµίσεις που θα δέχεται ο ρυθµιστής στροφών θα είναι οι ακόλουθες: 

- Μεγίστη - ελαχίστη ταχύτητα. 

- Χρόνος επιταχύνσεως και επιβραδύνσεως. 

- Λόγος τάσεως προς συχνότητα. 

- Μεγίστη επιτρεπόµενη ένταση ρεύµατος (θερµική προστασία). 

- Αποφυγή κρίσιµων συχνοτήτων (αποτροπή µηχανικού συντονισµού αντλίας). 

Το αναλογικό σήµα του αισθητηρίου πιέσεως, θα συνδεθεί σε κάρτα αναλογικής εισόδου 4-20 mA 

ή 0-10 V του P.L.C., ενώ αντίστοιχη κάρτα αναλογικής εξόδου 4-20 mA ή 0-10 V του P.L.C. θα 

τροφοδοτεί τον ρυθµιστή στροφών. 

Θα υπάρχει αποσπώµενο ψηφιακό χειριστήριο παραµετροποίησης, µέσω του οποίου θα είναι 

δυνατή η κατά βούληση ρύθµιση της επιθυµητής πιέσεως του δικτύου. 

 Θα υπάρχουν ενσωµατωµένα αντιπαρασιτικά φίλτρα EMC. 

Θα υπάρχει σύστηµα ελεγκτή PID, για έλεγχο λειτουργίας αντλίας νερού.  
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Επίσης το inverter θα συνδεθεί και µε το υπάρχων σύστηµα προστασίας από την εν ξηρό 

λειτουργία της αντλίας, ώστε να διακόπτεται η λειτουργία της, όταν δεν υπάρχει νερό. 

Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος και επαναφοράς του, η εκκίνηση του συστήµατος θα είναι 

αυτόµατη, χωρίς παρέµβαση κανενός. 

Το inverter θα συνοδεύεται από µπαταρία λιθίου και µνήµη EPROM, για τη διαφύλαξη του 

προγράµµατος. 

Inverter και όλα τα παρελκόµενα, θα είναι ενσωµατωµένα όλα µαζί µέσα στο ίδιο περίβληµα 

(ερµάριο). 

Το πρόγραµµα λειτουργίας του P.L.C. (Software) και η προσαρµογή του στα δεδοµένα του 

συγκεκριµένου έργου, περιλαµβάνεται στην τιµή. 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ     

 

Τo επιφανειακό αντλητικό συγκρότηµα θα περιλαµβάνει: 

Α) Αντλία φυγόκεντρη οριζόντια πολυβάθµια παροχής …/m3 και µανοµετρικού ..mH 

1450στρ/λεπτο 

Β) Σώµα αναρρόφησης και κατάθλιψης από χυτοσίδηρο GG25 

Γ) Βαθµίδες και οδηγοί πτερυγίων από χυτοσίδηρο GG25 

∆) Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420 

Ε) Προστατευτικά χιτώνια άξονα από ορείχαλκο 

ΣΤ) Στεγανοποίηση µε στυπιοθλίπτη µε σαλαµάστρα 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε να 
διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόµενα 
υλικά. 
 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ Α ΄ 

(Σωλήνες – Μανσόν) 

 

 

Α/Α Είδος Προµήθειας 
Μονάδα 

µέτρησης Ποσότητα 
Τιµή 
µονάδος  ∆απάνη 

1 
Σωλήνας  PVC Φ63        µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR µετρα 114 2,23 € 254,22 € 

2 
Σωλήνας  PVC Φ75        µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR   µετρα 24 2,60 € 62,40 € 

3 
Σωλήνας  PVC Φ90        µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR  µετρα 800 4,30 € 3.440,00 € 

4 
Σωλήνας  PVC Φ110      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR   µετρα 800 5,44 € 4.352,00 € 

5 
Σωλήνας  PVC Φ125      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR  µετρα 550 5,86 € 3.223,00 € 

6 
Σωλήνας  PVC Φ140      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR   µετρα 50 7,34 € 367,00 € 

7 
Σωλήνας  PVC Φ160      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR µετρα 300 9,66 € 2.898,00 € 

8 
Σωλήνας  PVC Φ200      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR    µετρα 300 14,64 € 4.392,00 € 

9 
Σωλήνας  PVC Φ225      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR   µετρα 50 19,48 € 974,00 € 

10 
Σωλήνας  PVC Φ250      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR     µετρα 44 23,63 € 1.039,72 € 

11 
Σωλήνας  PVC Φ280      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR  µετρα 48 30,84 € 1.480,32 € 

12 Σωλήνας αποχέτευσης  σειρα 41  Φ 160 µετρα 23 7,92 € 182,16 € 

13 Σωλήνας αποχέτευσης  σειρα 41  Φ 400 µετρα 6 12,00 € 72,00 € 

14 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωλήνες  
PVC  φ 63        10BAR τεµ 40 0,29 € 11,60 € 

15 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 90        10BAR τεµ 40 0,48 € 19,20 € 

16 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 110      10BAR τεµ 40 0,67 € 26,80 € 

17 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 125      10BAR τεµ 10 0,87 € 8,70 € 

18 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 140      10BAR τεµ 20 1,02 € 20,40 € 

19 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 160      10BAR τεµ 20 1,41 € 28,20 € 
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20 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 200      10BAR τεµ 20 1,90 € 38,00 € 

21 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµένου  πολυαιθυλενίου pex-b  
για πόσιµο νερό (µαυρη) φ18*2,5 ISO 15875-1 µετρα 200 0,51 € 102,00 € 

22 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµένου  πολυαιθυλενίου pex-b  
για πόσιµο νερό (µαυρη) φ22*3    ISO 15875-1 µετρα 200 0,71 € 142,00 € 

23 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµένου  πολυαιθυλενίου pex-b  
για πόσιµο νερό (µαυρη) φ28    ISO 15875-1 µετρα 100 1,00 € 100,00 € 

24 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµενου  πολυαιθυλενίου pex-b  
για πόσιµο νερό (µαυρη) φ32*3    ISO 15875-1 µετρα 100 1,19 € 119,00 € 

25 
Μανσόν   Φ63      PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 50 4,55 € 227,50 € 

26 
Μανσόν   Φ75      PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 10 5,91 € 59,10 € 

27 
Μανσόν    Φ90     PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 30 7,66 € 229,80 € 

28 
Μανσόν   Φ110    PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 50 10,85 € 542,50 € 

29 
Μανσόν    Φ125   PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 10 14,01 € 140,10 € 

30 
Μανσόν   Φ140    PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 20 17,57 € 351,40 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 24.903,12 € 

        
ΦΠΑ 
24% 5.976,75 € 

        
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 30.879,87 € 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄  

(Βρύσες – Βάνες) 

 

Α/Α Είδος Προµήθειας 
Μονάδα 
µέτρησης Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδος  ∆απάνη 

1 
Βρύσες 1/2''  ΒΤ 16 ατµ  σφαιρική κάνουλα  ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) τεµ 45 4,66 € 209,70 € 

2 
Βρύσες 3/4''  ΒΤ 16 ατµ  σφαιρική κάνουλα  ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) τεµ 5 7,16 € 35,80 € 

3 
Βάνες 1/2"    ΒΤ 25 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) τεµ 35 5,34 € 186,90 € 

4 
Βάνες 3/4"    ΒΤ 25 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) τεµ 45 5,34 € 240,30 € 

5 
Βάνες 2"       ΒΤ 25 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)                            τεµ 10 13,21 € 132,10 € 
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6 
Βάνες 2.1/2" ΒΤ 16 ατµ   σφαιρικός κρουνός 
ορειχάλκινος     (Μεταλλικό χερούλι) τεµ 200 32,40 € 6.480,00 € 

7 
Βάνες 3"      ΒΤ 16 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος       
(Μεταλλικό χερούλι) τεµ 30 38,40 € 1.152,00 € 

8 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 63 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2 216,00 € 432,00 € 

9 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 80 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2 216,00 € 432,00 € 

10 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 100 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2 324,00 € 648,00 € 

11 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 125 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2 384,00 € 768,00 € 

12 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 150 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2 456,00 € 912,00 € 

13 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 200 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2 492,00 € 984,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 12.612,80 € 

        
ΦΠΑ 
24% 3.027,07 € 

        
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 15.639,87 € 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ ΄ 

(Ζιμπό – Σύνδεσμοι – Ενωτικά – Κολάρα – Τάπες – Μουφες κλπ) 

 

Α/Α Είδος Προµήθειας 
Μονάδα 

µέτρησης Ποσότητα 
Τιµή 
µονάδος  ∆απάνη 

1 
Ζιµπό χυτά  Φ63     µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 30 9,24 € 277,20 € 

2 
Ζιµπό χυτά  Φ75     µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 4 9,82 € 39,28 € 

3 
Ζιµπό χυτά  Φ90     µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 30 11,56 € 346,80 € 

4 
Ζιµπό χυτά  Φ110   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 25 14,78 € 369,50 € 

5 
Ζιµπό χυτά  Φ125   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 4 16,38 € 65,52 € 

6 
Ζιµπό χυτά  Φ140   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 18 17,28 € 311,04 € 

7 
Ζιµπό χυτά  Φ160   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 16 20,94 € 335,04 € 
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8 
Ζιµπό χυτά  Φ200   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 16 32,50 € 520,00 € 

9 
Ζιµπό χυτά  Φ225   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 16 38,16 € 610,56 € 

10 
Ζιµπό χυτά  Φ250   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 16 43,64 € 698,24 € 

11 
Ζιµπό χυτά  Φ280   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 18 52,44 € 943,92 € 

12 
Ζιµπό πλαναρισµένο από την µια πλευρά Φ250 
αµιάντου τεµ 4 50,40 € 201,60 € 

13 καπακι φρεατιου χυτο         για ταµπουρέτο        Φ 400  τεµ 5 33,66 € 168,30 € 

14 Ταµπουρέτο Φ200 µια εισοδό - έξοδο τεµ 5 72,00 € 360,00 € 

15 Ταµπορέτο Φ400   5 72,00 € 360,00 € 

16 Σαµάρι Φ200 σε Φ160 τεµ 5 18,00 € 90,00 € 

17 

Σύνδεσµοι  ορειχάλκινοι φ18*2,5        από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ 
(ΝΤΜ) τεµ 220 3,92 € 862,40 € 

18 

Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ22     από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  
ΤΥΠΟΥ(ΝΤΜ) τεµ 250 4,66 € 1.165,00 € 

19 

Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ15     από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ 
(ΝΤΜ) τεµ 11 1,10 € 12,10 € 

20 

Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ16*2  από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ 
(ΝΤΜ) τεµ 11 1,10 € 12,10 € 

21 

Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ18*2  από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ 
(ΝΤΜ) τεµ 10 1,19 € 11,90 € 

22 
Ρακορ αρσ Φ 18*2,5χ1/2"       από σφυρηλατο ορείχαλκο  
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ)  τεµ 250 3,35 € 837,50 € 

23 
ρακορ αρσ  Φ 22χ3/4"            από σφυρηλατο ορείχαλκο  
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) τεµ 250 3,77 € 942,50 € 

24 
Συστολή κολλητή  µουφας - µαστου γαλβανιζέ 3"θηλ σε 
2 1/2"αρσεν τεµ 70 8,98 € 628,60 € 

25 
Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο µε κλειδί 2 1/2''      
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER τεµ 50 22,33 € 1.116,50 € 

26 
Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο µε κλειδί  3" µε πασο 2 
1/2''      ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER τεµ 50 15,03 € 751,50 € 

27 
Ενωτικά Θηλυκά     63 x 63            Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά τεµ 6 6,34 € 38,04 € 

28 
Ενωτικά Θηλυκά     90 x 90            Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά τεµ 6 8,62 € 51,72 € 

29 
Ενωτικά Θηλυκά    110 x 100         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά τεµ 4 11,62 € 46,48 € 

30 
Ενωτικά Θηλυκά    125 x 125         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά τεµ 4 14,77 € 59,08 € 

31 
Ενωτικά Θηλυκά    140 x 125         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά τεµ 4 33,54 € 134,16 € 
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32 
Ενωτικά Θηλυκά    160 x 150         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά τεµ 4 23,02 € 92,08 € 

33 
Ενωτικά Θηλυκά    200 x 200         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά τεµ 4 65,64 € 262,56 € 

34 κολαρο φ 63 χ 3/4 τεµ 15 2,92 € 43,80 € 

35 κολαρο φ 75 χ 3/4 τεµ 6 3,30 € 19,80 € 

36 κολαρο φ 90 χ 3/4 τεµ 15 3,83 € 57,45 € 

37 κολαρο φ 110 χ 3/4 τεµ 15 4,55 € 68,25 € 

38 κολαρο φ 140 χ 3/4 τεµ 15 6,42 € 96,30 € 

39 κολαρο φ 160 χ 3/4 τεµ 6 9,04 € 54,24 € 

40 ταπα γαλβανιζε θηλ   1/2'' τεµ 20 0,32 € 6,40 € 

41 ταπα γαλβανιζε θηλ   3/4" τεµ 20 0,38 € 7,60 € 

42 ταπα γαλβανιζε θηλ   1'' τεµ 20 0,94 € 18,80 € 

43 ταπα γαλβανιζε θηλ   1 1/4 '' τεµ 10 1,50 € 15,00 € 

44 ταπα γαλβανιζε θηλ   1 1/2 '' τεµ 10 2,82 € 28,20 € 

45 ταπα γαλβανιζε θηλ   2 '' τεµ 10 3,47 € 34,70 € 

46 ταπα γαλβανιζε θηλ   2 1/2'' τεµ 125 3,23 € 403,75 € 

47 ταπα γαλβανιζε θηλ   3 '' τεµ 50 3,70 € 185,00 € 

48 ταπα γαλβανιζε αρσ  1/2'' τεµ 50 0,20 € 10,00 € 

49 ταπα γαλβανιζε αρσ  3/4" τεµ 50 0,41 € 20,50 € 

50 ταπα γαλβανιζε αρσ  1'' τεµ 10 0,50 € 5,00 € 

51 ταπα γαλβανιζε αρσ  1 1/4 '' τεµ 10 0,65 € 6,50 € 

52 ταπα γαλβανιζε αρσ  1 1/2 '' τεµ 10 2,76 € 27,60 € 

53 ταπα γαλβανιζε αρσ  2 '' τεµ 10 3,36 € 33,60 € 

54 ταπα γαλβανιζε αρσ  2 1/2'' τεµ 30 2,80 € 84,00 € 

55 ταπα γαλβανιζε αρσ  3 '' τεµ 30 3,60 € 108,00 € 

56 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   1/2" τεµ 100 0,26 € 26,00 € 

57 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   3/4" τεµ 100 0,33 € 33,00 € 

58 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   1" τεµ 10 1,13 € 11,30 € 

59 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   2 1/2" τεµ 50 3,30 € 165,00 € 

60 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   3" τεµ 30 3,84 € 115,20 € 

61 Μουφα  γαλβανιζε    1/2" τεµ 100 0,29 € 29,00 € 

62 Μουφα  γαλβανιζε    3/4" τεµ 100 0,38 € 38,00 € 

63 Μουφα  γαλβανιζε    2 1/2" τεµ 50 5,10 € 255,00 € 

64 Μουφα  γαλβανιζε    3" τεµ 30 6,10 € 183,00 € 

65 Συστολη αγγλιας     1/2"χ3/4" τεµ 50 0,55 € 27,50 € 

66 Συστολη αγγλιας     2"χ2 1/2" τεµ 10 5,22 € 52,20 € 

67 Συστολη αγγλιας     2 1/2"χ3" τεµ 10 7,20 € 72,00 € 

68 Συστολη αµερικης   1/2"χ3/4" τεµ 100 0,29 € 29,00 € 

69 Συστολικο νιπελ     1/2*3/4  τεµ 49 0,54 € 26,46 € 

70 Συστολικο νιπελ     2 1/2*3''  τεµ 10 7,91 € 79,10 € 
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71 Γωνια γαλβανιζε     1/2" τεµ 10 0,24 € 2,40 € 

72 Γωνια γαλβανιζε     3/4" τεµ 10 0,38 € 3,80 € 

73 Γωνια γαλβανιζε     2 1/2" τεµ 10 6,56 € 65,60 € 

74 Γωνια γαλβανιζε     3" τεµ 10 9,02 € 90,20 € 

75 Συνδεσµοι συσφ αρσ     1/2''  γαλβανιζε  τεµ 2 7,26 € 14,52 € 

76 Συνδεσµοι συσφ αρσ     3/4''  γαλβανιζε  τεµ 2 8,08 € 16,16 € 

77 Στεγανοποιητικό νήµα σωληνώσεων LOCTITE 55 τεµ 20 7,74 € 154,80 € 

78 Κανάβι (κουκλα) τεµ 20 0,73 € 14,60 € 

79 Λαστιχα ζιµπό   Φ63      τεµ 30 0,33 € 9,90 € 

80 Λαστιχα ζιµπό   Φ90     τεµ 30 0,33 € 9,90 € 

81 Λαστιχα ζιµπό   Φ110      τεµ 30 0,36 € 10,80 € 

82 Λαστιχα ζιµπό   Φ125    τεµ 0 0,42 € 0,00 € 

83 Λαστιχα ζιµπό   Φ140    τεµ 30 0,46 € 13,80 € 

84 Λαστιχα ζιµπό   Φ160      τεµ 30 0,61 € 18,30 € 

85 Λαστιχα ζιµπό   Φ200     τεµ 30 0,79 € 23,70 € 

86 Λαστιχα ζιµπό   Φ225    τεµ 30 1,58 € 47,40 € 

87 Λαστιχα ζιµπό   Φ250     τεµ 19 1,73 € 32,87 € 

88 Λαστιχα ζιµπό   Φ280     τεµ 20 1,73 € 34,60 € 

89 Βαλβιδα ασφαλειας ορειχαλκινη 16bar 2 1/2 τεµ 4 188,40 € 753,60 € 

90 
ΑΤΣΑΛΟΒΙ∆ΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ14Χ70 ΜΜ 
ΟΛΟΠΑΣΟ τεµ 50 2,70 € 135,00 € 

91 
ΑΤΣΑΛΟΒΙ∆ΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.933/8.8 Μ14Χ90 ΜΜ 
ΟΛΟΠΑΣΟ τεµ 50 2,98 € 149,00 € 

92 
Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για µακρύλαιµο ζιµπό από 
φ63 έως φ225 (όχι ντιζα) τεµ 100 0,55 € 55,00 € 

93 
Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για µακρύλαιµο ζιµπό από 
φ250 έως φ280   (όχι ντιζα) τεµ 100 1,74 € 174,00 € 

94 
Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για κοντόλαιµο  ζιµπό από 
φ63 έως φ160    (όχι ντιζα) τεµ 100 0,44 € 44,00 € 

95 Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για κολαρο τεµ 100 0,33 € 33,00 € 

96 Σωληνα γαλβανιζε µε πασο τεµ 1 µετρου 2 1/2* τεµ 9 10,06 € 90,54 € 

97 
τρίγωνο υδροληψίας µεγάλο µε το λάστιχο 
στεγανοποίησης  τεµ 15 11,88 € 178,20 € 

98 
τριγωνο υδροληψιας µικρο µε το λάστιχο 
στεγανοποίησης τεµ 10 7,92 € 79,20 € 

99 Ταφ υδροληψία µουφωτό φ90χ2 1/2* 1µετρο υψος τεµ 9 48,84 € 439,56 € 

100 Ταφ υδροληψία µουφωτό φ110χ2 1/2* 1µετρο υψος τεµ 10 61,58 € 615,80 € 

101 
Σωληνα υδροληψια 2 1/2* µε φλαντσα dn80 40 εκατοστα  
υψος τεµ 6 33,30 € 199,80 € 

102 
Σωληνα υδροληψια 2 1/2* µε φλαντσα dn100 40 
εκατοστα υψος τεµ 6 33,30 € 199,80 € 

103 Σαλαµάστρα  φ6   ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον µετρα 3 0,90 € 2,70 € 

104 Σαλαµάστρα  φ8   ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον µετρα 3 1,98 € 5,94 € 
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105 Σαλαµαστρα  φ10 ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον µετρα 3 2,64 € 7,92 € 

106 Σαλαµαστρα  φ12 ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον µετρα 3 3,43 € 10,29 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 18.934,17 € 

    
ΦΠΑ 
24% 4.544,20 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 23.478,37 € 

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆ ΄ 

(Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Αντλιοστασίων Ύδρευσης)  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=100 m3/h, 
H = 160 m, N = 100PS 

τεµ 2 7.000,00 € 14.000,00 € 

2 

Μεταλλική βάση και 
µανδύας ψύξεως 

οριζόντιου booster 
δεξαµενής 

τεµ 2 800,00 € 1.600,00 € 

3 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=70 m3/h, 
H = 187 m, N = 75 PS 

τεµ. 1 6.500,00 € 6.500,00 € 

4 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=144 m3/h, 
H = 127 m, N = 90PS 

τεµ 2 7.800,00 € 15.600,00 € 

5 

Μεταλλική βάση και 
µανδύας ψύξεως 

οριζόντιου booster 10´´ 
δεξαµενής 

τεµ 2 1.750,00 € 3.500,00 € 

6 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=100 m3/h, 
H = 205 m, N = 100PS 

τεµ 1 8.200,00 € 8.200,00 € 
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7 

Αντλία φυγόκεντρη 
πολυβάθµια παροχής 
150m3/h και 100mH 

ενδεικτικού τύπου KSB 
WKL 125/3 συζευγµένη 

πάνω σε ενιαία µεταλλική 
βάση µε ηλεκτροκινητήρα 
125ΗΡ 1450στρ/λεπτό Β3 

µε κόµπλερ βαρέως 
τύπου. 

τεµ. 1 
11.200,00 

€ 
11.200,00 € 

8 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=85 m3/h, 
H = 165 m, N = 80PS 

τεµ. 1 7.500,00 € 7.500,00 € 

9 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=250 m3/h, 
H = 90 m, N = 125PS 

τεµ. 1 8.400,00 € 8.400,00 € 

10 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=115 m3/h, 
H = 85 m, N = 60PS 

τεµ. 1 5.200,00 € 5.200,00 € 

11 

Υποβρύχιο αντλητικό 
συγκρότηµα 8’’ 100ΗΡ 
παροχής 110m3/h 182 

mH 400Volt 50Hz 

τεµ. 1 8.200,00 € 8.200,00 € 

12 

Αυτόµατος ηλεκτρικός 
πίνακας για υποβρύχιο 
αντλητικό συγκρότηµα 

75ΗΡ. Εκκίνηση µε 
ρυθµιστή στροφών. 

Τύπου πεδίου διαστάσεων 
80Χ200Χ50 µε ρυθµιστή 

στροφών 75kw 157A. 
Γενικός αυτόµατος 
διακόπτης 3Χ160Α 

τεµ. 1 7.120,00 € 7.120,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 97.020,00 € 

    Φ.Π.Α 24% 23.284,80 € 

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 120.304,80 € 

 

ΤΜΗΜΑ Ε ΄ 

(Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Αντλιοστασίων Άρδευσης) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ € 
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ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

1 

Ρυθµιστής στροφών 
(inverter) 37KW 73A µε 

δυνατότητα ελέγχου P.I.D 
µαζί µε χειριστήριο 

τεµ. 1 5.500,00 € 5.500,00 € 

2 
Ρυθµιστής στροφών 

(INVERTER) 200Kw 400Volt 
400A 

τεµ. 1 11.240,00 € 11.240,00 € 

3 

Ηλεκτρικός πίνακας τύπου 
πεδίου διαστάσεων 
210Χ180Χ60 για την 
εκκίνηση υποβρύχιας 

ποµώνας 100ΗΡ και δύο 
Φυγόκεντρων αντλιών 125 

ΗΡ 
µε ρυθµιστή στροφών 
200KW (Inverter) (δεν 
περιλαµβάνεται στην 

προµήθεια) µε δυνατότητα 
ελέγχου της αντλίας µέσω 
P.I.D και Γενικό διακόπτη 

400Α  

τεµ. 1 5.400,00 € 5.400,00 € 

4 

Επιφανειακό αντλητικό 
συγκρότηµα τύπου KSB WKL 

125/4 1450στρ µε Μοτέρ 
125HP B3 1450στρ και 

Κόµπλερ Β.Τ Νο8 

τεµ. 1 10.250,00 € 10.250,00 € 

5 

Επιφανειακό αντλητικό 
συγκρότηµα µε 

ηλεκτροκινητήρα 
2900στρ/λεπτό 50ΗΡ 400Volt 
50Hz τύπου Β3-200L, Αντλία 
4 βαθµίδων 2900στρ/λεπτό 

χυτοσιδηρή µε φτερωτές από 
χυτοσίδηρο GG25 και άξονα 

από ανοξείδωτο χάλυβα 
παροχής 50m3/h και 
µανοµετρικό 140mH 

τεµ. 1 8.900,00 € 8.900,00 € 

6 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=250 m3/h, H 
= 90 m, N = 125PS 

τεµ. 1 8.880,00 € 8.880,00 € 

7 

Υποβρύχιος αντλιτικό 
συγκροτηµα 150ΗΡ 8’’ Υ/∆ 

400Volt 50Hz παροχής 
306M3/h µε 79mH 

τεµ. 1 9.800,00 € 9.800,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 59.970,00 € 

    Φ.Π.Α 24% 14.392,80 € 
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ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 74.362,80 € 

 

 

Η συνολική δαπάνη για όλες τις ανωτέρω οµάδες ανέρχεται στο ποσό των 264.665,71 € µε το 
Φ.Π.Α ( 213.440,09€ + 51.225,62€ Φ.Π.Α ήτοι ΤΜΗΜΑ Α 30.879,87 € χρηµατοδότηση ίδιοι 
πόροι, ΤΜΗΜΑ Β 15.639,87 € χρηµατοδότηση ιδίοι πόροι,  ΤΜΗΜΑ Γ 23.478,37 € 
χρηµατοδότηση ίδιοι πόροι, ΤΜΗΜΑ ∆ 120.304,80 € χρηµατοδότηση 100.000,00€ 
επιχορήγηση Υπουργείο Εσωτερικών και 20.304,80€ ίδιοι πόροι, ΤΜΗΜΑ Ε 74.362,80 € 
χρηµατοδότηση ίδιοι πόροι). 

Οι ανωτέρω τιµές προέκυψαν έπειτα από έρευνα  αγοράς στο διαδίκτυο καθώς και από σύγκριση 
προσφερόµενων τιµών, από οικονοµικούς φορείς,  σε παλαιότερους διαγωνισµούς που 
πραγµατοποίησε ο ∆ήµος. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

              

 

                                                   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Η δαπάνη της προµήθειας  έχει  προϋπολογισθεί στο ποσό των 264.665,71€ (µε τον Φ.Π.Α.)  ήτοι:  

 

1. ΤΜΗΜΑ Α  (Σωλήνες – Μανσόν ), προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 30.879,87 € 
2. ΤΜΗΜΑ Β  (Βρύσες – Βάνες ), προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 15.639,87 € 
3. ΤΜΗΜΑ Γ(Ζιµπό – Σύνδεσµοι – Ενωτικά – Κολάρα – Τάπες – Μουφες κλπ)     

προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23.478,37 € 
4. ΤΜΗΜΑ ∆ (Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός Αντλιοστασίων Ύδρευσης) 

προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 120.304,80 € 
5. ΤΜΗΜΑ Ε (Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός Αντλιοστασίων Άρδευσης) 
      προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 74.362,80 € 

 

 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για το 
σύνολο των προς προµήθεια ειδών κάθε τµήµατος  είτε σε ένα ή σε περισσότερα ή σε όλα τα 
τµήµατα όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω. 

 

∆εν επιτρέπεται προσφορά µε τιµή η οποία υπερβαίνει τους µερικούς προϋπολογισµούς 
ανά είδος ή/και το συνολικό προϋπολογισµό ανά τµήµα της σύµβασης. 

 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων θα βαρύνει αναλογικά τους προµηθευτές.   

 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα.   
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∆ικαίωµα συµµετοχής 

 

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

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

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

Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες 
από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης 

2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
αναθέτουσα αρχή  µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 

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

Ισχύς Προσφορών- κρατήσεις  

 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
δώδεκα (12)  µηνών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών  

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

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήµατος 
της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, 
που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσµεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε 
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό  του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016 

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

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

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

 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος στη 
διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάµει της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά 
οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 έως 372 του 
ν. 4412/2016, µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι 
προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των οικονοµικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της 
κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, µε ενέργειες 
της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4 της παρούσας. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση 
άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

 

Εγγυήσεις 

 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ ήτοι στο 
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ποσό των 4.268,80 ευρώ για ολόκληρη την σύµβαση και για κάθε τµήµα όπως φαίνεται 
παρακάτω :  
 
ΤΜΗΜΑ Α΄  : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού     498,06 €  

ΤΜΗΜΑ Β΄  : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού     252,26 €  

ΤΜΗΜΑ Γ΄  : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού     378,68 €  

ΤΜΗΜΑ ∆΄  : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού  1.940,40 €  

ΤΜΗΜΑ Ε΄  : εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού  1.199,40 € 

 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή του τµήµατος της σύµβασης. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης. 

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

 

 

Παραλαβή  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο 
προµηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε   µακροσκοπικό έλεγχο – πρακτική 
δοκιµασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Τρόπος Πληρωµής 

 

Η πληρωµή της αξίας  από τον ∆ήµο θα γίνεται τµηµατικά και για το 100% της αξίας µετά την 
οριστική παραλαβή και την ύπαρξη των δικαιολογητικών που ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 1 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο 

Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δηµοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
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απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥ∆. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθµός 

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθµός 
[], ηµεροµηνία [], σελίδα [] 

Αριθµός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες µε τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (π.χ. 

παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
∆ηµοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/[Α∆ΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ]) 

www.promitheus.gov.gr (Α∆ΑΜ 

22REQ010134289) 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δηµοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 2 
Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσηµη ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997766391 
∆ικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.dion-olympos.gr 
Πόλη: ΛΙΤΟΧΩΡΟ 

Οδός και αριθµός: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 

Ταχ. κωδ.: 60200 

Αρµόδιος επικοινωνίας: 

Χονδρόπουλος Νικόλαος και Γεωργαντάς 
Θεόδωρος 

Τηλέφωνο: 2352350148 
φαξ: 2352350167 

Ηλ. ταχ/µείο: promi2@dion-olympos.gr 
Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
Τίτλος: 

Προµήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης – 

αποχέτευσης και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 
αντλιοστασίων για την ∆.Ε. ∆ίου έτους 2022 

Σύντοµη περιγραφή: 

Προµήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού αντλιοστασίων για την ∆.Ε. ∆ίου έτους 2022 

Αριθµός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Επωνυµία: 

Οδός και αριθµός: 

Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
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Χώρα: 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/µείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
∆ικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόµενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας είναι 

προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης; 
Απάντηση: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 3 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραµµένος σε Εθνικό Σύστηµα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο 
- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 
Ναι / Όχι 

Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 

πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 4 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
O ΟΦ συµµετάσχει στη διαδικασία µαζί µε άλλους Οικονοµικούς Φορείς 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε 

άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα...): 

- 
Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύµβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης: 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Τµήµατα που συµµετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 5 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα #1 

Όνοµα: 
Επώνυµο: 

Ηµεροµηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθµός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 
Χώρα: 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/µείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνοµα της οντότητας 

- 
Ταυτότητα της οντότητας 

- 
Τύπος ταυτότητας 

- 
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Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 6 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονοµικός φορέας 

∆εν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε 

τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνοµα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρµογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 7 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 
- 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
∆ιαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 8 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 
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- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 9 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 

.. 
Λόγος(-οι) 

- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 10 
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 11 
Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 

Ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόµενο ποσό 

Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

∆ιευκρινίστε: 
- 

Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 12 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 

δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο 

και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόµενο ποσό 
Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 
∆ιευκρινίστε: 

- 

Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 13 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 

δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 14 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
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αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 
του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 15 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Πτώχευση 

Ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
∆ιαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονοµικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 16 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

∆ιαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 
Έχει υπαχθεί ο οικονοµικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 17 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 





 

 

Σελίδα 83 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονοµικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 18 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 19 
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων λόγω της 
συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύµβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Παροχή συµβουλών ή εµπλοκή στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο εµπλακεί στην 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης; 

Απάντηση: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 20 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Πρόωρη καταγγελία, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονοµικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης, ή επιβολή αποζηµιώσεων ή άλλων παρόµοιων κυρώσεων σε σχέση µε την 

εν λόγω προηγούµενη σύµβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εµπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονοµικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 21 
Ο οικονοµικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 

καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 
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µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής 

Απάντηση: 

Ναι 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 22 

Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύµφωνα µε τα µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας 

έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειµένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ηµεροµηνία 

Τόπος 

Υπογραφή__ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς  

       

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  
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                                                ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

                                                         ΤΜΗΜΑ Α 

  

                                   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ 

1 
Σωλήνας  PVC Φ63        µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR   

2 
Σωλήνας  PVC Φ75        µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR     

3 
Σωλήνας  PVC Φ90        µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR    

4 
Σωλήνας  PVC Φ110      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR     

5 
Σωλήνας  PVC Φ125      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR    

6 
Σωλήνας  PVC Φ140      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR     

7 
Σωλήνας  PVC Φ160      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR   

8 
Σωλήνας  PVC Φ200      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR      

9 
Σωλήνας  PVC Φ225      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR     

10 
Σωλήνας  PVC Φ250      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR       

11 
Σωλήνας  PVC Φ280      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR    

12 Σωλήνας αποχέτευσης  σειρα 41  Φ 160   

13 Σωλήνας αποχέτευσης  σειρα 41  Φ 400   

14 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωλήνες  
PVC  φ 63        10BAR   

15 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 90        10BAR   

16 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 110      10BAR   

17 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 125      10BAR   

18 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 140      10BAR   

19 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 160      10BAR   
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20 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  
PVC  φ 200      10BAR   

21 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµένου  πολυαιθυλενίου pex-b  
για πόσιµο νερό (µαυρη) φ18*2,5 ISO 15875-1   

22 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµένου  πολυαιθυλενίου pex-b  
για πόσιµο νερό (µαυρη) φ22*3    ISO 15875-1   

23 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµένου  πολυαιθυλενίου pex-b  
για πόσιµο νερό (µαυρη) φ28    ISO 15875-1   

24 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµενου  πολυαιθυλενίου pex-b  
για πόσιµο νερό (µαυρη) φ32*3    ISO 15875-1   

25 
Μανσόν   Φ63      PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης       

26 
Μανσόν   Φ75      PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης       

27 
Μανσόν    Φ90     PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης       

28 
Μανσόν   Φ110    PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης       

29 
Μανσόν    Φ125   PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης       

30 
Μανσόν   Φ140    PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης       

 

 

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθµ. 07/2022 
µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου 

 

 

                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                  ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή ) 

 

 

 

 

                                         .......................................................................... 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  

 

 

                                                ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

                                                              ΤΜΗΜΑ Β 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ 

1 
Βρύσες 1/2''  ΒΤ 16 ατµ  σφαιρική κάνουλα  ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  

2 
Βρύσες 3/4''  ΒΤ 16 ατµ  σφαιρική κάνουλα  ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  

3 
Βάνες 1/2"    ΒΤ 25 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  

4 
Βάνες 3/4"    ΒΤ 25 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος  
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  

5 
Βάνες 2"       ΒΤ 25 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)                             

6 
Βάνες 2.1/2" ΒΤ 16 ατµ   σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος     
(Μεταλλικό χερούλι)  
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7 
Βάνες 3"      ΒΤ 16 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος       
(Μεταλλικό χερούλι)  

8 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 63 χωρίς βίδες και 
περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK)  

9 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 80 χωρίς βίδες και 
περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK)  

10 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 100 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK)  

11 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 125 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK)  

12 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 150 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK)  

13 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 200 χωρίς βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK)  

 

 

 

 

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθµ. 07/2022 
µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου 

 

 

 

                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                  ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή ) 

 

 

 

 

                                         .......................................................................... 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  

             

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  
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ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

                                        ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

                                                            ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ 

1 
Ζιµπό χυτά  Φ63     µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

2 
Ζιµπό χυτά  Φ75     µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

3 
Ζιµπό χυτά  Φ90     µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

4 
Ζιµπό χυτά  Φ110   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

5 
Ζιµπό χυτά  Φ125   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

6 
Ζιµπό χυτά  Φ140   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

7 
Ζιµπό χυτά  Φ160   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

8 
Ζιµπό χυτά  Φ200   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

9 
Ζιµπό χυτά  Φ225   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

10 
Ζιµπό χυτά  Φ250   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

11 
Ζιµπό χυτά  Φ280   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε και 
φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα)   

12 Ζιµπό πλαναρισµένο από την µια πλευρά Φ250 αµιάντου   

13 καπακι φρεατιου χυτο         για ταµπουρέτο        Φ 400    

14 Ταµπουρέτο Φ200 µια εισοδό - έξοδο   

15 Ταµπορέτο Φ400   

16 Σαµάρι Φ200 σε Φ160   

17 
Σύνδεσµοι  ορειχάλκινοι φ18*2,5        από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ 
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(ΝΤΜ) 

18 
Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ22     από σφυρηλατο ορείχαλκο  
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ(ΝΤΜ)   

19 
Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ15     από σφυρηλατο ορείχαλκο  
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ)   

20 
Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ16*2  από σφυρηλατο ορείχαλκο  
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ)   

21 
Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ18*2  από σφυρηλατο ορείχαλκο  
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ)   

22 
Ρακορ αρσ Φ 18*2,5χ1/2"       από σφυρηλατο ορείχαλκο  
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ)    

23 
ρακορ αρσ  Φ 22χ3/4"            από σφυρηλατο ορείχαλκο  
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ)   

24 
Συστολή κολλητή  µουφας - µαστου γαλβανιζέ 3"θηλ σε 2 
1/2"αρσεν   

25 
Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο µε κλειδί 2 1/2''      
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER   

26 
Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο µε κλειδί  3" µε πασο 2 1/2''      
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER   

27 
Ενωτικά Θηλυκά     63 x 63            Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά   

28 
Ενωτικά Θηλυκά     90 x 90            Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά   

29 
Ενωτικά Θηλυκά    110 x 100         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά   

30 
Ενωτικά Θηλυκά    125 x 125         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά   

31 
Ενωτικά Θηλυκά    140 x 125         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά   

32 
Ενωτικά Θηλυκά    160 x 150         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά   

33 
Ενωτικά Θηλυκά    200 x 200         Ακραια  µε φλαντσες   
Χυτοσιδηρά   

34 κολαρο φ 63 χ 3/4   

35 κολαρο φ 75 χ 3/4   

36 κολαρο φ 90 χ 3/4   

37 κολαρο φ 110 χ 3/4   

38 κολαρο φ 140 χ 3/4   

39 κολαρο φ 160 χ 3/4   

40 ταπα γαλβανιζε θηλ   1/2''   

41 ταπα γαλβανιζε θηλ   3/4"   
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42 ταπα γαλβανιζε θηλ   1''   

43 ταπα γαλβανιζε θηλ   1 1/4 ''   

44 ταπα γαλβανιζε θηλ   1 1/2 ''   

45 ταπα γαλβανιζε θηλ   2 ''   

46 ταπα γαλβανιζε θηλ   2 1/2''   

47 ταπα γαλβανιζε θηλ   3 ''   

48 ταπα γαλβανιζε αρσ  1/2''   

49 ταπα γαλβανιζε αρσ  3/4"   

50 ταπα γαλβανιζε αρσ  1''   

51 ταπα γαλβανιζε αρσ  1 1/4 ''   

52 ταπα γαλβανιζε αρσ  1 1/2 ''   

53 ταπα γαλβανιζε αρσ  2 ''   

54 ταπα γαλβανιζε αρσ  2 1/2''   

55 ταπα γαλβανιζε αρσ  3 ''   

56 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   1/2"   

57 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   3/4"   

58 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   1"   

59 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   2 1/2"   

60 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   3"   

61 Μουφα  γαλβανιζε    1/2"   

62 Μουφα  γαλβανιζε    3/4"   

63 Μουφα  γαλβανιζε    2 1/2"   

64 Μουφα  γαλβανιζε    3"   

65 Συστολη αγγλιας     1/2"χ3/4"   

66 Συστολη αγγλιας     2"χ2 1/2"   

67 Συστολη αγγλιας     2 1/2"χ3"   

68 Συστολη αµερικης   1/2"χ3/4"   

69 Συστολικο νιπελ     1/2*3/4    
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70 Συστολικο νιπελ     2 1/2*3''    

71 Γωνια γαλβανιζε     1/2"   

72 Γωνια γαλβανιζε     3/4"   

73 Γωνια γαλβανιζε     2 1/2"   

74 Γωνια γαλβανιζε     3"   

75 Συνδεσµοι συσφ αρσ     1/2''  γαλβανιζε    

76 Συνδεσµοι συσφ αρσ     3/4''  γαλβανιζε    

77 Στεγανοποιητικό νήµα σωληνώσεων LOCTITE 55   

78 Κανάβι (κουκλα)   

79 Λαστιχα ζιµπό   Φ63        

80 Λαστιχα ζιµπό   Φ90       

81 Λαστιχα ζιµπό   Φ110        

82 Λαστιχα ζιµπό   Φ125      

83 Λαστιχα ζιµπό   Φ140      

84 Λαστιχα ζιµπό   Φ160        

85 Λαστιχα ζιµπό   Φ200       

86 Λαστιχα ζιµπό   Φ225      

87 Λαστιχα ζιµπό   Φ250       

88 Λαστιχα ζιµπό   Φ280       

89 Βαλβιδα ασφαλειας ορειχαλκινη 16bar 2 1/2   

90 
ΑΤΣΑΛΟΒΙ∆ΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ14Χ70 ΜΜ 
ΟΛΟΠΑΣΟ   

91 
ΑΤΣΑΛΟΒΙ∆ΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.933/8.8 Μ14Χ90 ΜΜ 
ΟΛΟΠΑΣΟ   

92 
Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για µακρύλαιµο ζιµπό από 
φ63 έως φ225 (όχι ντιζα)   

93 
Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για µακρύλαιµο ζιµπό από 
φ250 έως φ280   (όχι ντιζα)   

94 
Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για κοντόλαιµο  ζιµπό από 
φ63 έως φ160    (όχι ντιζα)   

95 Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για κολαρο   

96 Σωληνα γαλβανιζε µε πασο τεµ 1 µετρου 2 1/2*   
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97 
τρίγωνο υδροληψίας µεγάλο µε το λάστιχο 
στεγανοποίησης    

98 τριγωνο υδροληψιας µικρο µε το λάστιχο στεγανοποίησης   

99 Ταφ υδροληψία µουφωτό φ90χ2 1/2* 1µετρο υψος   

100 Ταφ υδροληψία µουφωτό φ110χ2 1/2* 1µετρο υψος   

101 
Σωληνα υδροληψια 2 1/2* µε φλαντσα dn80 40 εκατοστα  
υψος   

102 
Σωληνα υδροληψια 2 1/2* µε φλαντσα dn100 40 εκατοστα 
υψος   

103 Σαλαµάστρα  φ6   ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον   

104 Σαλαµάστρα  φ8   ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον   

105 Σαλαµαστρα  φ10 ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον   

106 Σαλαµαστρα  φ12 ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον   

 

 

 

 

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθµ. 07/2022 
µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου 

 

 

 

 

 

 

                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                  ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή ) 

 

 

                                         .......................................................................... 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  

 

 

                                        ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

                                                            ΤΜΗΜΑ ∆ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ -ΜΑΡΚΑ 
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1 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=100 m3/h, H = 160 

m, N = 100PS 

  

2 
Μεταλλική βάση και µανδύας ψύξεως οριζόντιου booster 

δεξαµενής 

  

3 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=70 m3/h, H = 187 

m, N = 75 PS 

  

4 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=144 m3/h, H = 127 

m, N = 90PS 

  

5 
Μεταλλική βάση και µανδύας ψύξεως οριζόντιου booster 

10´´ δεξαµενής 

  

6 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=100 m3/h, H = 205 

m, N = 100PS 

  

7 

Αντλία φυγόκεντρη πολυβάθµια παροχής 150m3/h και 
100mH ενδεικτικού τύπου KSB WKL 125/3 συζευγµένη 

πάνω σε ενιαία µεταλλική βάση µε ηλεκτροκινητήρα 
125ΗΡ 1450στρ/λεπτό Β3 µε κόµπλερ βαρέως τύπου. 

  

8 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=85 m3/h, H = 165 

m, N = 80PS 

  

9 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=250 m3/h, H = 90 

m, N = 125PS 

  

10 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=115 m3/h, H = 85 

m, N = 60PS 
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11 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα 8’’ 100ΗΡ παροχής 

110m3/h 182 mH 400Volt 50Hz 

  

12 

Αυτόµατος ηλεκτρικός πίνακας για υποβρύχιο αντλητικό 
συγκρότηµα 75ΗΡ. Εκκίνηση µε ρυθµιστή στροφών. 
Τύπου πεδίου διαστάσεων 80Χ200Χ50 µε ρυθµιστή 
στροφών 75kw 157A. Γενικός αυτόµατος διακόπτης 

3Χ160Α   

 

 

 

 

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθµ. 07/2022 
µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου 

 

 

 

 

 

 

                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                  ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή ) 

 

 

                                         .......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

       

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  
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ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

                                                            ΤΜΗΜΑ Ε 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ -ΜΑΡΚΑ 

1 
Ρυθµιστής στροφών (inverter) 37KW 73A µε δυνατότητα 

ελέγχου P.I.D µαζί µε χειριστήριο 

  

2 Ρυθµιστής στροφών (INVERTER) 200Kw 400Volt 400A 

  

3 

Ηλεκτρικός πίνακας τύπου πεδίου διαστάσεων 
210Χ180Χ60 για την εκκίνηση υποβρύχιας ποµώνας 

100ΗΡ και δύο 
Φυγόκεντρων αντλιών 125 ΗΡ 

µε ρυθµιστή στροφών 200KW (Inverter) (δεν 
περιλαµβάνεται στην προµήθεια) µε δυνατότητα ελέγχου 

της αντλίας µέσω P.I.D και Γενικό διακόπτη 400Α   

4 
Επιφανειακό αντλητικό συγκρότηµα τύπου KSB WKL 

125/4 1450στρ µε Μοτέρ 125HP B3 1450στρ και 
Κόµπλερ Β.Τ Νο8 

  

5 

Επιφανειακό αντλητικό συγκρότηµα µε ηλεκτροκινητήρα 
2900στρ/λεπτό 50ΗΡ 400Volt 50Hz τύπου Β3-200L, 

Αντλία 4 βαθµίδων 2900στρ/λεπτό χυτοσιδηρή µε 
φτερωτές από χυτοσίδηρο GG25 και άξονα από 

ανοξείδωτο χάλυβα παροχής 50m3/h και µανοµετρικό 
140mH   
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6 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=250 m3/h, H = 90 

m, N = 125PS 

  

7 
Υποβρύχιος αντλιτικό συγκροτηµα 150ΗΡ 8’’ Υ/∆ 400Volt 

50Hz παροχής 306M3/h µε 79mH 

  

 

 

 

 

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθµ. 07/2022 
µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου 

 

 

 

 

 

 

                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                  ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή ) 

 

 

                                         .......................................................................... 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

 

       

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  
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ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΤΜΗΜΑ Α  

(Σωλήνες – Μανσόν) 

 

Α/Α Είδος Προµήθειας 
Μονάδα 

µέτρησης Ποσότητα 
Τιµή 
µονάδος  ∆απάνη 

1 
Σωλήνας  PVC Φ63        µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR µετρα 114   

2 
Σωλήνας  PVC Φ75        µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR   µετρα 24   

3 
Σωλήνας  PVC Φ90        µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR  µετρα 800   

4 
Σωλήνας  PVC Φ110      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    16BAR   µετρα 800   

5 
Σωλήνας  PVC Φ125      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR  µετρα 550   

6 
Σωλήνας  PVC Φ140      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR   µετρα 50   

7 
Σωλήνας  PVC Φ160      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR µετρα 300   

8 
Σωλήνας  PVC Φ200      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR    µετρα 300   

9 
Σωλήνας  PVC Φ225      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR   µετρα 50   

10 
Σωλήνας  PVC Φ250      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR     µετρα 44   

11 
Σωλήνας  PVC Φ280      µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης    10BAR  µετρα 48   

12 Σωλήνας αποχέτευσης  σειρα 41  Φ 160 µετρα 23   

13 Σωλήνας αποχέτευσης  σειρα 41  Φ 400 µετρα 6   
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14 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωλήνες  PVC  φ 
63        10BAR τεµ 40   

15 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  PVC  φ 
90        10BAR τεµ 40   

16 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  PVC  φ 
110      10BAR τεµ 40   

17 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  PVC  φ 
125      10BAR τεµ 10   

18 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  PVC  φ 
140      10BAR τεµ 20   

19 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  PVC  φ 
160      10BAR τεµ 20   

20 
Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες  PVC  φ 
200      10BAR τεµ 20   

21 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµένου  πολυαιθυλενίου pex-b  για 
πόσιµο νερό (µαυρη) φ18*2,5 ISO 15875-1 µετρα 200   

22 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµένου  πολυαιθυλενίου pex-b  για 
πόσιµο νερό (µαυρη) φ22*3    ISO 15875-1 µετρα 200   

23 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµένου  πολυαιθυλενίου pex-b  για 
πόσιµο νερό (µαυρη) φ28    ISO 15875-1 µετρα 100   

24 
Σωλήνα πλαστική  δυκτιωµενου  πολυαιθυλενίου pex-b  για 
πόσιµο νερό (µαυρη) φ32*3    ISO 15875-1 µετρα 100   

25 
Μανσόν   Φ63      PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 50   

26 
Μανσόν   Φ75      PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 10   

27 
Μανσόν    Φ90     PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 30   

28 
Μανσόν   Φ110    PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 50   

29 
Μανσόν    Φ125   PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 10   

30 
Μανσόν   Φ140    PVC 16 ατµ µε ελαστικούς δακτυλίους 
στεγανοποίησης     τεµ 20   

        ΣΥΝΟΛΟ  

        
ΦΠΑ 
24%  

        
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

   

 

       Ο προσφέρων 

     (Ηµεροµηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΤΜΗΜΑ Β  

(Βρύσες – Βάνες) 

 

Α/Α Είδος Προµήθειας 
Μονάδα 
µέτρησης Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδος  ∆απάνη 

1 
Βρύσες 1/2''  ΒΤ 16 ατµ  σφαιρική κάνουλα  ορειχάλκινος      

τεµ 45   
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                                                     Ο προσφέρων 

     (Ηµεροµηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

.......................................................................... 

 

 

 

 

(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) 

2 
Βρύσες 3/4''  ΒΤ 16 ατµ  σφαιρική κάνουλα  ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) τεµ 5   

3 
Βάνες 1/2"    ΒΤ 25 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) τεµ 35   

4 
Βάνες 3/4"    ΒΤ 25 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) τεµ 45   

5 
Βάνες 2"       ΒΤ 25 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος      
(ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)                            τεµ 10   

6 
Βάνες 2.1/2" ΒΤ 16 ατµ   σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος     
(Μεταλλικό χερούλι) τεµ 200   

7 
Βάνες 3"      ΒΤ 16 ατµ  σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος       
(Μεταλλικό χερούλι) τεµ 30   

8 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 63 χωρίς βίδες και 
περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2   

9 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 80 χωρίς βίδες και 
περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2   

10 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 100 χωρίς βίδες και 
περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2   

11 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 125 χωρίς βίδες και 
περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2   

12 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 150 χωρίς βίδες και 
περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2   

13 
Βάνες σύρτου ελαστικής εµφραξης DN 200 χωρίς βίδες και 
περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) τεµ 2   

        ΣΥΝΟΛΟ  

        
ΦΠΑ 
24%  

        
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  

 

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ  

(Ζιµπό – Σύνδεσµοι – Ενωτικά – Κολάρα – Τάπες – Μουφες κτλπ) 

 

 

Α/Α Είδος Προµήθειας 

Μονάδα 
µέτρησ

ης 
Ποσότη
τα 

Τιµή 
µονάδος  ∆απάνη 

1 
Ζιµπό χυτά  Φ63     µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 30   
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2 
Ζιµπό χυτά  Φ75     µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 4   

3 
Ζιµπό χυτά  Φ90     µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 30   

4 
Ζιµπό χυτά  Φ110   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 25   

5 
Ζιµπό χυτά  Φ125   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 4   

6 
Ζιµπό χυτά  Φ140   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 18   

7 
Ζιµπό χυτά  Φ160   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 16   

8 
Ζιµπό χυτά  Φ200   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 16   

9 
Ζιµπό χυτά  Φ225   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 16   

10 
Ζιµπό χυτά  Φ250   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 16   

11 
Ζιµπό χυτά  Φ280   µακρύλαιµο µε βίδες γαλβανιζε 
και φλάντζες   (η βίδες να µην είναι από ντίζα) τεµ 18   

12 
Ζιµπό πλαναρισµένο από την µια πλευρά Φ250 
αµιάντου τεµ 4   

13 
καπακι φρεατιου χυτο         για ταµπουρέτο        Φ 
400  τεµ 5   

14 Ταµπουρέτο Φ200 µια εισοδό - έξοδο τεµ 5   

15 Ταµπορέτο Φ400   5   

16 Σαµάρι Φ200 σε Φ160 τεµ 5   

17 

Σύνδεσµοι  ορειχάλκινοι φ18*2,5        από 
σφυρηλατο ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ 
CW617N)  ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) τεµ 220   

18 

Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ22     από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  
ΤΥΠΟΥ(ΝΤΜ) τεµ 250   

19 

Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ15     από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  
ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) τεµ 11   

20 

Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ16*2  από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  
ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) τεµ 11   

21 

Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι φ18*2  από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  
ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) τεµ 10   

22 

Ρακορ αρσ Φ 18*2,5χ1/2"       από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  
ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ)  τεµ 250   

23 

ρακορ αρσ  Φ 22χ3/4"            από σφυρηλατο 
ορείχαλκο  (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  
ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) τεµ 250   

24 
Συστολή κολλητή  µουφας - µαστου γαλβανιζέ 

τεµ 70   
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3"θηλ σε 2 1/2"αρσεν 

25 
Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο µε κλειδί 2 1/2''      
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER τεµ 50   

26 
Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο µε κλειδί  3" µε πασο 
2 1/2''      ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER τεµ 50   

27 
Ενωτικά Θηλυκά     63 x 63            Ακραια  µε 
φλαντσες   Χυτοσιδηρά τεµ 6   

28 
Ενωτικά Θηλυκά     90 x 90            Ακραια  µε 
φλαντσες   Χυτοσιδηρά τεµ 6   

29 
Ενωτικά Θηλυκά    110 x 100         Ακραια  µε 
φλαντσες   Χυτοσιδηρά τεµ 4   

30 
Ενωτικά Θηλυκά    125 x 125         Ακραια  µε 
φλαντσες   Χυτοσιδηρά τεµ 4   

31 
Ενωτικά Θηλυκά    140 x 125         Ακραια  µε 
φλαντσες   Χυτοσιδηρά τεµ 4   

32 
Ενωτικά Θηλυκά    160 x 150         Ακραια  µε 
φλαντσες   Χυτοσιδηρά τεµ 4   

33 
Ενωτικά Θηλυκά    200 x 200         Ακραια  µε 
φλαντσες   Χυτοσιδηρά τεµ 4   

34 κολαρο φ 63 χ 3/4 τεµ 15   

35 κολαρο φ 75 χ 3/4 τεµ 6   

36 κολαρο φ 90 χ 3/4 τεµ 15   

37 κολαρο φ 110 χ 3/4 τεµ 15   

38 κολαρο φ 140 χ 3/4 τεµ 15   

39 κολαρο φ 160 χ 3/4 τεµ 6   

40 ταπα γαλβανιζε θηλ   1/2'' τεµ 20   

41 ταπα γαλβανιζε θηλ   3/4" τεµ 20   

42 ταπα γαλβανιζε θηλ   1'' τεµ 20   

43 ταπα γαλβανιζε θηλ   1 1/4 '' τεµ 10   

44 ταπα γαλβανιζε θηλ   1 1/2 '' τεµ 10   

45 ταπα γαλβανιζε θηλ   2 '' τεµ 10   

46 ταπα γαλβανιζε θηλ   2 1/2'' τεµ 125   

47 ταπα γαλβανιζε θηλ   3 '' τεµ 50   

48 ταπα γαλβανιζε αρσ  1/2'' τεµ 50   

49 ταπα γαλβανιζε αρσ  3/4" τεµ 50   

50 ταπα γαλβανιζε αρσ  1'' τεµ 10   

51 ταπα γαλβανιζε αρσ  1 1/4 '' τεµ 10   

52 ταπα γαλβανιζε αρσ  1 1/2 '' τεµ 10   

53 ταπα γαλβανιζε αρσ  2 '' τεµ 10   

54 ταπα γαλβανιζε αρσ  2 1/2'' τεµ 30   

55 ταπα γαλβανιζε αρσ  3 '' τεµ 30   

56 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   1/2" τεµ 100   

57 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   3/4" τεµ 100   
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58 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   1" τεµ 10   

59 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   2 1/2" τεµ 50   

60 Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε   3" τεµ 30   

61 Μουφα  γαλβανιζε    1/2" τεµ 100   

62 Μουφα  γαλβανιζε    3/4" τεµ 100   

63 Μουφα  γαλβανιζε    2 1/2" τεµ 50   

64 Μουφα  γαλβανιζε    3" τεµ 30   

65 Συστολη αγγλιας     1/2"χ3/4" τεµ 50   

66 Συστολη αγγλιας     2"χ2 1/2" τεµ 10   

67 Συστολη αγγλιας     2 1/2"χ3" τεµ 10   

68 Συστολη αµερικης   1/2"χ3/4" τεµ 100   

69 Συστολικο νιπελ     1/2*3/4  τεµ 49   

70 Συστολικο νιπελ     2 1/2*3''  τεµ 10   

71 Γωνια γαλβανιζε     1/2" τεµ 10   

72 Γωνια γαλβανιζε     3/4" τεµ 10   

73 Γωνια γαλβανιζε     2 1/2" τεµ 10   

74 Γωνια γαλβανιζε     3" τεµ 10   

75 Συνδεσµοι συσφ αρσ     1/2''  γαλβανιζε  τεµ 2   

76 Συνδεσµοι συσφ αρσ     3/4''  γαλβανιζε  τεµ 2   

77 Στεγανοποιητικό νήµα σωληνώσεων LOCTITE 55 τεµ 20   

78 Κανάβι (κουκλα) τεµ 20   

79 Λαστιχα ζιµπό   Φ63      τεµ 30   

80 Λαστιχα ζιµπό   Φ90     τεµ 30   

81 Λαστιχα ζιµπό   Φ110      τεµ 30   

82 Λαστιχα ζιµπό   Φ125    τεµ 0   

83 Λαστιχα ζιµπό   Φ140    τεµ 30   

84 Λαστιχα ζιµπό   Φ160      τεµ 30   

85 Λαστιχα ζιµπό   Φ200     τεµ 30   

86 Λαστιχα ζιµπό   Φ225    τεµ 30   

87 Λαστιχα ζιµπό   Φ250     τεµ 19   

88 Λαστιχα ζιµπό   Φ280     τεµ 20   

89 Βαλβιδα ασφαλειας ορειχαλκινη 16bar 2 1/2 τεµ 4   

90 
ΑΤΣΑΛΟΒΙ∆ΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ14Χ70 ΜΜ 
ΟΛΟΠΑΣΟ τεµ 50   

91 
ΑΤΣΑΛΟΒΙ∆ΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.933/8.8 Μ14Χ90 ΜΜ 
ΟΛΟΠΑΣΟ τεµ 50   

92 
Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για µακρύλαιµο ζιµπό 
από φ63 έως φ225 (όχι ντιζα) τεµ 100   

93 
Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για µακρύλαιµο ζιµπό 
από φ250 έως φ280   (όχι ντιζα) τεµ 100   

94 
Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για κοντόλαιµο  ζιµπό 
από φ63 έως φ160    (όχι ντιζα) τεµ 100   
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95 Βίδα γαλβανιζέ  µε παξιµάδι για κολαρο τεµ 100   

96 Σωληνα γαλβανιζε µε πασο τεµ 1 µετρου 2 1/2* τεµ 9   

97 
τρίγωνο υδροληψίας µεγάλο µε το λάστιχο 
στεγανοποίησης  τεµ 15   

98 
τριγωνο υδροληψιας µικρο µε το λάστιχο 
στεγανοποίησης τεµ 10   

99 Ταφ υδροληψία µουφωτό φ90χ2 1/2* 1µετρο υψος τεµ 9   

100 Ταφ υδροληψία µουφωτό φ110χ2 1/2* 1µετρο υψος τεµ 10   

101 
Σωληνα υδροληψια 2 1/2* µε φλαντσα dn80 40 
εκατοστα  υψος τεµ 6   

102 
Σωληνα υδροληψια 2 1/2* µε φλαντσα dn100 40 
εκατοστα υψος τεµ 6   

103 Σαλαµάστρα  φ6   ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον µετρα 3   

104 Σαλαµάστρα  φ8   ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον µετρα 3   

105 Σαλαµαστρα  φ10 ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον µετρα 3   

106 Σαλαµαστρα  φ12 ακρυλικη εµποτισµενη µε τεφλον µετρα 3   

        ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

 

                                                     Ο προσφέρων 

     (Ηµεροµηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

.......................................................................... 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆  

(Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός Αντλιοστασίων Ύδρευσης)  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ € 
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1 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=100 m3/h, 
H = 160 m, N = 100PS 

τεµ 2   

2 

Μεταλλική βάση και 
µανδύας ψύξεως 

οριζόντιου booster 
δεξαµενής 

τεµ 2   

3 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=70 m3/h, 
H = 187 m, N = 75 PS 

τεµ. 1   

4 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=144 m3/h, 
H = 127 m, N = 90PS 

τεµ 2   

5 

Μεταλλική βάση και 
µανδύας ψύξεως 

οριζόντιου booster 10´´ 
δεξαµενής 

τεµ 2   

6 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=100 m3/h, 
H = 205 m, N = 100PS 

τεµ 1   

7 

Αντλία φυγόκεντρη 
πολυβάθµια παροχής 
150m3/h και 100mH 

ενδεικτικού τύπου KSB 
WKL 125/3 συζευγµένη 

πάνω σε ενιαία µεταλλική 
βάση µε ηλεκτροκινητήρα 
125ΗΡ 1450στρ/λεπτό Β3 

µε κόµπλερ βαρέως 
τύπου. 

τεµ. 1   

8 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=85 m3/h, 
H = 165 m, N = 80PS 

τεµ. 1   

9 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=250 m3/h, 
H = 90 m, N = 125PS 

τεµ. 1   

10 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=115 m3/h, 
H = 85 m, N = 60PS 

τεµ. 1   
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11 

Υποβρύχιο αντλητικό 
συγκρότηµα 8’’ 100ΗΡ 
παροχής 110m3/h 182 

mH 400Volt 50Hz 

τεµ. 1   

12 

Αυτόµατος ηλεκτρικός 
πίνακας για υποβρύχιο 
αντλητικό συγκρότηµα 

75ΗΡ. Εκκίνηση µε 
ρυθµιστή στροφών. 

Τύπου πεδίου διαστάσεων 
80Χ200Χ50 µε ρυθµιστή 

στροφών 75kw 157A. 
Γενικός αυτόµατος 
διακόπτης 3Χ160Α 

τεµ. 1   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α 24%  

    

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

                                                     Ο προσφέρων 

     (Ηµεροµηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

.......................................................................... 

       

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€  

Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ 

Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ 

CPV: 44160000-9, 31720000-9 

 

 

 Τίτλος: «Προµήθεια διαφόρων υλικών 
άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης 
και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού αντλιοστασίων για την 
∆.Ε. ∆ίου έτους 2022»  
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ΤΜΗΜΑ Ε 

 (Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός Αντλιοστασίων Άρδευσης) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1 

Ρυθµιστής στροφών 
(inverter) 37KW 73A µε 

δυνατότητα ελέγχου P.I.D 
µαζί µε χειριστήριο 

τεµ. 1   

2 
Ρυθµιστής στροφών 

(INVERTER) 200Kw 400Volt 
400A 

τεµ. 1   

3 

Ηλεκτρικός πίνακας τύπου 
πεδίου διαστάσεων 
210Χ180Χ60 για την 
εκκίνηση υποβρύχιας 

ποµώνας 100ΗΡ και δύο 
Φυγόκεντρων αντλιών 125 

ΗΡ 
µε ρυθµιστή στροφών 
200KW (Inverter) (δεν 
περιλαµβάνεται στην 

προµήθεια) µε δυνατότητα 
ελέγχου της αντλίας µέσω 
P.I.D και Γενικό διακόπτη 

400Α 

τεµ. 1   

4 

Επιφανειακό αντλητικό 
συγκρότηµα τύπου KSB WKL 

125/4 1450στρ µε Μοτέρ 
125HP B3 1450στρ και 

Κόµπλερ Β.Τ Νο8 

τεµ. 1   

5 

Επιφανειακό αντλητικό 
συγκρότηµα µε 

ηλεκτροκινητήρα 
2900στρ/λεπτό 50ΗΡ 400Volt 
50Hz τύπου Β3-200L, Αντλία 
4 βαθµίδων 2900στρ/λεπτό 

χυτοσιδηρή µε φτερωτές από 
χυτοσίδηρο GG25 και άξονα 

από ανοξείδωτο χάλυβα 
παροχής 50m3/h και 
µανοµετρικό 140mH 

τεµ. 1   

6 
Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα Q=250 m3/h, H 
= 90 m, N = 125PS 

τεµ. 1   
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7 

Υποβρύχιος αντλιτικό 
συγκροτηµα 150ΗΡ 8’’ Υ/∆ 

400Volt 50Hz παροχής 
306M3/h µε 79mH 

τεµ. 1   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α 24%  

    

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

                                                     Ο προσφέρων 

     (Ηµεροµηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

.......................................................................... 

 

 

 




