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Απφ ην αξηζκ. 14/2022 Πξαθηηθφ Σπλεδξίαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ: 197/2022 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

  «Έγκπιζη ή μη ηηρ ςπ’ απ. ππωη. 16751/09.09.2021 

μελέηηρ ηος Σμήμαηορ Ππομηθειών ηος Γήμος Βοΐος με 

ηίηλο «Ππομήθεια εξοπλιζμού εζηίαζηρ για ηο ΚΗΦΗ 

ιάηιζηαρ», καθοπιζμόρ ηος ηπόπος εκηέλεζηρ ηηρ 

ππομήθειαρ και καηάπηιζη ηων όπων ηηρ διακήπςξηρ» 

 

Σηε Σηάηηζηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ζήκεξα ηελ 5η ηνπ κήλα 

Ιοςλίος  ηνπ έηνπο 2022 κέξα ηεο εβδνκάδαο Γεςηέπα θαη ψξα 09.00 ζπγθεληξψζεθε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθιέρηεθε θαη νξίζηεθε κε ηελ 

2/09.01.2022 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζκ. 67/10.01.2022 

απφθαζε Γεκάξρνπ αληίζηνηρα, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 13784/01.07.2022 γξαπηή 

Πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 

απεπζχλζεθε θαη επηδφζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε - θαηά πεξίπησζε - ρσξηζηά ζε θαζέλα 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 7 κειψλ, βξέζεθαλ: 

 

       ΠΑΡΟΝΣΑ                                          ΑΠΟΝΣΑ 

 

  1. Εεπθιήο Φξήζηνο, Πξφεδξνο     Πήηηαο Θεφδσξνο                 

2. Μαγηάγθαο Γεψξγηνο      Γθεξερηέο Λάδαξνο     

3.Τζηανχζεο Νανχκ 

4. Κνζκίδεο Γεκήηξηνο  

5. Τδαθφπνπινο Παλαγηψηεο 

 

ελψ ζηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ήηαλ ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γαιαπάζρνπ Μαξία, 

ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο κε ηα παξαθάησ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε: 

……………………………………………………………………………………………. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο πξνζήιζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ην 

κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Γθεξερηέο Λάδαξνο. 

……………………………………………………………………………………………. 

Δηζεγνχκελνο ν Πξφεδξνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο Γηάηαμεο είπε: 

Τν Τκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ζπλέηαμε ηελ αξ. πξση. 16751/09.09.2021 κειέηε 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ εζηίαζεο γηα ην ΚΖΦΖ Σηάηηζηαο», ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 71.858,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ε νπνία αθνξά ζε 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ εζηίαζεο ζην Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) Σηάηηζηαο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. Ο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί ζε 

αίζνπζα ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΚΑΠΖ Σηάηηζηαο ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην 

ΚΖΦΖ Σηάηηζηαο. Ζ σο άλσ κειέηε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο 

θαη πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ ζρεδίνπ αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 
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Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 1 ηεο Πξάμεο : «Γξάζεηο αλαβάζκηζεο θαη 

βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο ειηθησκέλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ 

Γήκνπ Βνΐνπ» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Μαθεδνλία 

2014-2020» κε βάζε ηελ Απφθαζε Έληαμεο κε αξ. πξση. 831/09.03.2022 ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5131961. Ζ παξνχζα 

ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

Με ηελ ππ’ αξ. πξση. 2511/30.06.2022 Απφθαζε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ην 

Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηαηππψζεθε ζεηηθή γλψκε γηα ην ζρέδην ηνπ 

ηεχρνπο δηαθήξπμεο θαη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρηεί ην ελ ζέκαηη 

Υπνέξγν. 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε αξ. πξση. 486/20.05.2022 (ΑΓΑ: 

ΧΔΔΦΟΚ51-Υ5Ζ) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2022 θαη έιαβε α/α 62 θαηαρψξεζεο  ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν 

εγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βνΐνπ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ, αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ 2022ΔΠ00510012. 

Λφγσ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ελ ζέκαηη πξνκήζεηαο, ν ηξφπνο εθηέιεζεο ζα γίλεη κε αλνηρηφ 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1δ θαη ε ηνπ Ν.3852/2010: «[…]δ) απνθαζίδεη γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ 

εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο 

επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, 

παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο, ε) κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο, 

ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, […]» 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εηζήγεζή ηνπ ν Πξφεδξνο, θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα 

απνθαζίζνπλ αξκνδίσο, γηα  ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. πξση. 16751/09.09.2021 κειέηεο ηνπ 

Τκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη γηα 

ηελ θαηάξηηζε  ησλ φξσλ ηεο  δηαθήξπμεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

εζηίαζεο γηα ην ΚΖΦΖ Σηάηηζηαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 71.858,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.) . 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε: 

 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Τελ ππ’ αξ. πξση. 16751/09.09.2021 κειέηε ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ. 

4. Τν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΖΚΔΒΟ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 θαη ζηνλ 

Κ.Α. 15.7135.01 ππάξρεη θαηαρσξεκέλε εμεηδηθεπκέλε θαη επαξθήο πίζησζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δαπάλεο απφ ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζέκαηνο γηα ην έηνο 2022. 

5. Τηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019. 
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6. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή, κέρξη ζήκεξα, ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθψλ 

Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

7. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010  ‘ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο’ 

(Φ.Δ.Κ. 112Α΄/13.07.2010)         θαη 

 

χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, ομόθωνα 

 

       α     π     ο     θ     α     ζ     ί     ζ     ε     ι 

 

Α) Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξ. πξση. 16751/09.09.2021 κειέηεο ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γήκνπ Βνΐνπ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ εζηίαζεο γηα ην ΚΖΦΖ Σηάηηζηαο», 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 71.858,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.). 

 

Β. Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

εζηίαζεο γηα ην ΚΖΦΖ Σηάηηζηαο» κε αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016  

 

Γ) Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε φξνπο νη 

νπνίνη ζα θαηαρσξεζνχλ ζε αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ ην Σρέδην ηεο νπνίαο έρεη 

σο εμήο: 
 «……………………………………………………………………………………………………..……………            

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: 

«Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ εζηέαζεο γηα ην ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ: 16751/2021 

Πξνυπνινγηζκφο: 71.858,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24%) 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΝΑΗ 
πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ,  

απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο (ρακειφηεξε ηηκά) 
ΓΔΗΓΜΑ 

ΟΥΗ 

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ ΔΖ∆Ζ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γηαδηθηπαθά πχιε  

www.promitheus.gov.gr  

ηνπ Δ..Ζ.∆Ζ..  ..-..-2022 ..-..-2022 
..-..-2022 

15:00:00 κ.κ 

 

Κσδηθνέ CPV: 39711000-9 ΟηθηαθΫο ειεθηξηθΫο ζπζθεπΫο καγεηξηθάο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ  

Δ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 

..-..-2022 

Πεξηερφκελα 

Γηαθάξπμε γηα χκβαζε Πξνκάζεηαο κε ηέηιν Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 

«Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ εζηέαζεο γηα ην ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο» Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί 

ζελιδοδείκηης. 
κε Αλνηθηά Γηαδηθαζέα ηνπ Ν.4412/2016 κΫζσ ΔΖΓΖ  ΤπνΫξγν 1 ηεο ΠξΪμεο «ΓξΪζεηο 

αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. 

ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ» Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 5 

1.1 ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 5 

1.2 ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο-Υξεκαηνδφηεζε 6 

1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο 6 

1.4 Θεζκηθφ πιαέζην 7 

1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ 10 

1.6 Γεκνζηφηεηα 10 

1.7 ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 10 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 10 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 10 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 10 

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο 11 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 11 

2.1.4 Γιψζζα 11 

2.1.5 Δγγπάζεηο 12 

2.1.6 Πξνζηαζέα Πξνζσπηθψλ ΓεδνκΫλσλ 12 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο 12 

2.2.1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο 12 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνράο 13 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ 14 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 16 

2.2.5 Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 17 

2.2.6 Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα 17 

2.2.7 Πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 17 
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

 

Δπσλπκέα ΓΖΜΟ ΒΟΨΟΤ 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 998059393 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 5 

Πφιε ΗΑΣΗΣΑ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 50002 

ΣειΫθσλν 2465350185 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν (e-mail) info@dimosvoiou.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο ΜπισλΪο σηάξηνο 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  (URL) www.dimosvoiou.gr 

 

Δέδνο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

http://www.dimosvoiou.gr/
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Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη Γάκνο  θαη αλάθεη ζηελ Γεληθά θπβΫξλεζε (ΤπνηνκΫαο Ο.Σ.Α) 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη: ΓεληθΫο Γεκφζηεο Τπεξεζέεο 

 

ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο  

α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ ειεθηξνληθά 

πξφζβαζε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

β) ΚΪζε εέδνπο επηθνηλσλέα θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ 

Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο (εθεμάο ΔΖΓΖ), ην νπνέν εέλαη πξνζβΪζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθά Πχιε 

(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

γ) ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζεέζα δηεχζπλζε θαζψο θαη απφ 

ηελ δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ https://www.dimosvoiou.gr. 

1.2 ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δέδνο δηαδηθαζέαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 θαη κε θξηηάξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, κφλν βΪζεη 

ηηκάο (ρακειφηεξε ηηκά). 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο 

ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ). Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 15.7135.01 (ΓξΪζεηο 

αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ ηνπ Γάκνπ Βνένπ - 

πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ εζηέαζεο γηα ην ΚΖ.ΦΖ. ηΪηηζηαο) ζρεηηθά πέζησζε ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2022  ηεο Γεκνηηθάο Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο Γάκνπ Βνΐνπ 

[ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ]. 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα Ϋρεη εθδνζεέ ε απφθαζε κε αξ. πξση. 486/20.05.2022 (ΑΓΑ: 

ΦΔΔΦΟΚ51-Τ5Ζ) γηα ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο/Ϋγθξηζε δΫζκεπζεο πέζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ 

Ϋηνο 2022 θαη Ϋιαβε α/α 62 θαηαρψξεζεο  ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιέν εγθξέζεσλ & Δληνιψλ 

Πιεξσκάο ηεο Γεκνηηθάο Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο Γάκνπ Βνΐνπ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηεέηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ, 

αξηζ. ελΪξηζ. Ϋξγνπ 2022ΔΠ00510012. 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεηαη ζην ππνΫξγν Νν 1 ηεο ΠξΪμεο: «ΓξΪζεηο αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ» ε νπνέα 

Ϋρεη εληαρζεέ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθά Μαθεδνλέα 2014-2020» κε βΪζε ηελ Απφθαζε 

Έληαμεο κε αξ. πξση. 831/09.03.2022 ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Γπηηθάο Μαθεδνλέαο θαη Ϋρεη ιΪβεη θσδηθφ 

MIS 5131961. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακεέν 

Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κΫζσ ηνπ ΠΓΔ.  

1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε εμνπιηζκνχ εζηέαζεο ζην ΚΫληξν 

Ζκεξάζηαο Φξνληέδαο ΖιηθησκΫλσλ (ΚΖΦΖ) ηΪηηζηαο ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ.  Ο εμνπιηζκφο ζα 

εγθαηαζηαζεέ ζε αέζνπζα ηνπ πξψηνπ επηπΫδνπ ηνπ θηηξένπ ηνπ ΚΑΠΖ ηΪηηζηαο ζην νπνέν 

ζηεγΪδεηαη ην ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο.  Σν ΚΑΠΖ ηΪηηζηαο αλεγΫξζεθε κε ηελ 78/2004 Οηθνδνκηθά Άδεηα. 

Ζ πξνκάζεηα ζα θαιχςεη ηηο αλΪγθεο ιεηηνπξγέαο εθηφο ηνπ ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο θαη ησλ ΚΖΦΖ 

Σζνηπιένπ θαη ΚΖΦΖ Πεληαιφθνπ ζην Γάκν Βνΐνπ.  

 

πγθεθξηκΫλα πξφθεηηαη λα γέλεη πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε ηνπ παξαθΪησ εμνπιηζκνχ εζηέαζεο:  

Μέα (01) θνπδέλα ειεθηξηθά 126×90×85cm, κε 6 εζηέεο θαη θνχξλν εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 

54×70×30cm. 

Μέα (01) θξηηΫδα ειεθηξηθά δηπιά ρσξεηηθφηεηαο 13+13lt, δηαζηΪζεηο 74×64×44 cm. 

Έλαο (01) θνχξλνο ειεθηξηθφο θπθινζπκηθφο αηκνχ κε δηαζηΪζεηο 110,20×93,20×181,20cm, γηα 

20×2/1GN ά 40×1/1GN. 

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

αξΪληα (40) ηαςηΪ GN 1/1X6,50, δηαζηΪζεηο 53,00×32,50×6,50cm. 

Δέθνζη (20) ηαςηΪ GN 2/1X6,50, δηαζηΪζεηο 65,00×53,00×6,50cm. 

Έλα (01) εξκΪξην 100×90×85cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

Έλα (01) εξκΪξην 80×90×85cm, κε 2 πφξηεο αλνηγφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

Έλα (01) εξκΪξην βΪζε θξηηΫδαο 74×90×60cm, κε 2 πφξηεο αλνηγφκελεο ρσξέο ξΪθη ζηε κΫζε. 

Μέα (01) θνχζθα ηνέρνπ 370×90×60cm, κε ππνδνρΫο γηα θέιηξα (ρσξέο κνηΫξ απνξξφθεζεο). 

Έλα (01) εξκΪξην 100×70×85cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

Μέα (01) ιΪληδα θιεηζηά 140×70×85cm, κε 2 γνχξλεο 40×40×25. 

Έλα (01) ςπγεέν πΪγθνο ζπληάξεζε 185×70×85cm, κε 3 πφξηεο. 

Μέα (01) ξαθηΫξα επηηξαπΫδηα 185×35×70cm κε 2 ξΪθηα (γηα ην ςπγεέν).  

Έλα (01) εξκΪξην δηπιάο φςεσο 180×70×85cm, κε ζπξφκελεο πφξηεο θαη απφ ηηο 2 πιεπξΫο κε 1 

ξΪθη ζηε κΫζε. 

Μέα (01) ξαθηΫξα επηηξαπΫδηα 180×35×70cm κε 2 ξΪθηα (γηα ην εξκΪξην). 

Έλα (01) πιπληάξην πηΪησλ, δηαζηΪζεηο 75×88×139cm. 

Μέα (01) ιΪληδα θιεηζηά 160×70×85cm κε 2 γνχξλεο 50×50cm. 

Έλα (01) εξκΪξην 200×70×85cm κε πφξηεο ζπξφκελεο. 

Έλαο (01) ζΪιακνο ζεξκαηλφκελνο 137×82×207cm, κε κφλσζε, 2 πφξηεο, 10 ζρΪξεο INOX ζε θΪζε 

πφξηα. 

Έλα (01) εξκΪξην ζθεπψλ 120×70×200cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 3 ξΪθηα. 

Γχν (02) ζΪιακνη ζπληάξεζεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε 

πφξηα. 

Έλαο (01) ζΪιακνο θαηΪςπμεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε 

πφξηα. 

Μέα (01) ξαθηΫξα επηδαπΫδηα 150×60×180cm, κε 4 ξΪθηα.  

Μέα (01) ξαθηΫξα επηδαπΫδηα 120×60×180cm, κε 4 ξΪθηα.  

Έλαο (01) απνθινησηάο παηΪηαο επηηξαπΫδηνο 5kgr. 

Έλα (01) ζχζηεκα ππξφζβεζεο ηνπηθάο εθαξκνγάο ηχπνπ F. 

Σα πξνο πξνκάζεηα εέδε θαηαηΪζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV): 39711000-9 «ΟηθηαθΫο ειεθηξηθΫο ζπζθεπΫο καγεηξηθάο». 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξεέηαη ζε ηκάκαηα θαη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ ηεο πξνκάζεηαο. Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 71.858,00€ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 

24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ: 57.950,00€  θαη ΦΠΑ 24%: 13.908,00€). 

Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη  ζε  Ϋμη (06) κάλεο. 

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβΪλεηαη ζηελ 

αξέζκ. 16751/09.09.2021 ΜειΫηε πνπ ζπλΫηαμε ην Σκάκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ θαη δέδεηαη 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

 

1.4 Θεζκηθφ πιαέζην  

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπνληαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδέσο: 

-   ηνπ λ.4912/2022 (Α΄59) «Δληαέα Αξρά Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο ηνπ Τπνπξγεένπ 

Γηθαηνζχλεο» 

-  ηνπ λ. 4782/2021 (Α' 36/09.03.2021) “Δθζπγρξνληζκφο, απινπνέεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζένπ ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκέζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκεέο  ηεο 

Ϊκπλαο θαη ηεο αζθΪιεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο γηα ηελ αλΪπηπμε, ηηο ππνδνκΫο θαη ηελ πγεέα” 

-   ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

-  ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ ΚξΪηνο: νξγΪλσζε, ιεηηνπξγέα & δηαθΪλεηα ηεο ΚπβΫξλεζεο, 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγΪλσλ & ηεο θεληξηθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο» θαη ηδέσο ηνπ Ϊξζξνπ 37  
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-  ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  

-   ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

-   ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

[ζπκπιεξψλεηαη θαηΪ πεξέπησζε] 

-   ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,   

-  ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνέ µεηαζρεµαηηζµνέ θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζένπ 

µε ηηο δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πµβνπιένπ ηεο 

16εο Απξηιένπ 2014 γηα ηελ Ϋθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγέσλ ζην πιαέζην δεµφζησλ ζπµβΪζεσλ θαη 

ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

-   ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκφο εμΫηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π.» 

-   ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα : 

“Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ)” (Β’ 1781)  

-  ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλάο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

ΑλΪπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο κε ζΫκα «Ρπζκέζεηο ηερληθψλ δεηεκΪησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλΪζεζε ησλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξάζε ησλ 

επηκΫξνπο εξγαιεέσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 

(ΔΖΓΖ)» 

-  ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθά Σηκνιφγεζε ζην 

πιαέζην ησλ Γεκφζησλ πκβΪζεσλ δπλΪκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

-  ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκφο Δζληθνχ Μνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγένπ ζην πιαέζην ησλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ». 

-    ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ ΔιιΪδα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» θαη ηδέσο  ησλ Ϊξζξσλ 

85 επ. 

-  ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο 

Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

-   ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο» 

-  ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο 

ζπλαιιαγΫο», 

-   ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρεέξηζε, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ εθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβΪζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2014−2020, Β) ΔλζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δέθαην, ηξνπνπνέεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»  

-   ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθά ΓηαθπβΫξλεζε (ΔλζσκΪησζε ζηελ Διιεληθά Ννκνζεζέα ηεο 

Οδεγέαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2019/1024) – ΖιεθηξνληθΫο Δπηθνηλσλέεο 

(ΔλζσκΪησζε ζην Διιεληθφ Γέθαην ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,  

-    ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνέεζε δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη 

ζηνηρεέα»,  

-    ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο»,  

-   ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»  θαη 

ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 Ϋσο 15, 

-   ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθά Ηδηνθηεζέα, πγγεληθΪ Γηθαηψκαηα θαη ΠνιηηηζηηθΪ 

ΘΫκαηα»,  

-   ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 27εο Απξηιένπ 2016, γηα ηελ 

πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα 

θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 95/46/ΔΚ 

(Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζέα ΓεδνκΫλσλ) (Κεέκελν πνπ παξνπζηΪδεη ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ 

ΔΟΥ) OJ L 119, 
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-  ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρά Πξνζηαζέαο ΓεδνκΫλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηάξα, κΫηξα 

εθαξκνγάο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 

27εο Απξηιένπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη ελζσκΪησζε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 27εο Απξηιένπ 2016 θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

-  Σνπ λ. 4912/22 (ΦΔΚ Α΄ 59/17.03.2022) «Δληαέα Αξρά Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο 

ηνπ Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο», ζχκθσλα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 3 παξ. 3 α) Όπνπ ζηελ θεέκελε 

λνκνζεζέα γέλεηαη αλαθνξΪ ζε «Αξρά ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ» ά «ΑΔΠΠ», λνεέηαη ε 

«Δληαέα Αξρά Γεκφζησλ πκβΪζεσλ» ά «ΔΑΓΖΤ» ηνπ Ϊξζξνπ 347 ηνπ λ. 4412/2016 β) Όπνπ ζηελ 

θεέκελε λνκνζεζέα γέλεηαη αλαθνξΪ ζε «Δληαέα ΑλεμΪξηεηε Αξρά Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ» ά 

«ΔΑΑΓΖΤ», λνεέηαη ε «Δληαέα Αξρά Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ» ά «ΔΑΓΖΤ» ηνπ Ϊξζξνπ 347 ηνπ λ. 

4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 17 αλαθνξηθΪ κε ηνλ ρξφλν Ϋλαξμεο 

ιεηηνπξγέαο ηεο Δληαέα Αξρά Γεκφζησλ πκβΪζεσλ. 

-  ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ 

πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ 

αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ, 

-  ηελ αξηζκ. 6/2022 (ΑΓΑ: Φ3Η6Χ97-0ΦΑ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ 

κε ηελ νπνέα ζπγθξνηάζεθε ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ γηα Γεκφζηεο πκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη 

Παξνράο Γεληθψλ Τπεξεζηψλ, 

-  ηελ αξέζµ. 16751/09.09.2021 ΜειΫηε πνπ ζπλΫηαμε ην Σκάκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ γηα 

ηελ πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ εζηέαζεο γηα ην ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ,  

-   ηελ αξηζκ. 295/2021 (ΑΓΑ: Φ3ΒΕΧ97-4ΒΓ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ 

Βνΐνπ αλαθνξηθΪ κε ηελ  Ϋγθξηζε ππνγξαθάο Πξνγξακκαηηθάο χκβαζεο κεηαμχ Γάκνπ Βνΐνπ θαη 

ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ, ηελ Ϋγθξηζε ηεο 16751/09.09.2021 κειΫηεο, ηελ Ϋγθξηζε εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο θαη 

ηελ Ϋγθξηζε ππνβνιάο αηηάκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

(Π.Δ.Π.) Γπηηθάο Μαθεδνλέαο 2014-2020 ζην πιαέζην ηεο Πξφζθιεζεο 143, 

-   ηελ αξηζκ. 15/2021 (ΑΓΑ: 94ΘΛΟΚ51-Π43) Απφθαζε ηεο Γεκνηηθάο Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο 

Γάκνπ Βνΐνπ [ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ] αλαθνξηθΪ κε ηελ  Ϋγθξηζε ππνγξαθάο Πξνγξακκαηηθάο χκβαζεο 

κεηαμχ Γάκνπ Βνΐνπ θαη ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ, γηα ηελ πινπνέεζε ηεο ΠξΪμεο «ΓξΪζεηο αλαβΪζκηζεο θαη 

βειηέσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ Γάκνπ 

Βνΐνπ», 

-   ηελ αξηζκ. 376/2021 (ΑΓΑ: ΦΟΗΕΧ97-Σ8Β) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ 

Βνΐνπ αλαθνξηθΪ κε ηελ  ηξνπνπνέεζε ηεο Πξνγξακκαηηθάο χκβαζεο κεηαμχ Γάκνπ Βνΐνπ θαη 

ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ, γηα ηελ πινπνέεζε ηεο ΠξΪμεο «ΓξΪζεηο αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ», 

-   ηελ αξηζκ. 39/2021 (ΑΓΑ: Φ16ΚΟΚ51-ΤΟ8) Απφθαζε ηεο Γεκνηηθάο Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο 

Γάκνπ Βνΐνπ [ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ] αλαθνξηθΪ κε ηελ  ηξνπνπνέεζε ηεο Πξνγξακκαηηθάο χκβαζεο κεηαμχ 

Γάκνπ Βνΐνπ θαη ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ, γηα ηελ πινπνέεζε ηεο ΠξΪμεο «ΓξΪζεηο αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ», 

-  ηελ αξέζκ. 831/09/03/2022 (ΑΓΑ: Φ5Χ7ΛΦ-ΝΞ) Απφθαζε ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Γπηηθάο 

Μαθεδνλέαο αλαθνξηθΪ κε ηελ Έληαμε ηεο ΠξΪμεο «ΓξΪζεηο αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ» κε Κσδηθφ 

ΟΠ 5131961 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθά Μαθεδνλέα 2014-2020», 

-   ηελ αξηζκ. 81/2022 (ΑΓΑ: 9ΔΠΟΧ97-506) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ 

Βνΐνπ αλαθνξηθΪ κε ηελ κε ηελ απνδνρά ηεο 831/09/03/2022  Απφθαζεο Έληαμε ηεο αλσηΫξσ 

ΠξΪμεο, 

-   ηελ ππ’ αξηζκ. 486/20.05.2022 (ΑΓΑ: ΦΔΔΦΟΚ51-Τ5Ζ) Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο πνζνχ 

71.858,00€ ηεο Γεκνηηθάο Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο Γάκνπ Βνΐνπ [ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ], 
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-   ηελ απφ 25.05.2022 (ΑΓΑ: 6ΘΘ3Χ97-Φ9Γ) Πξνγξακκαηηθά ζχκβαζε κεηαμχ Γάκνπ Βνΐνπ θαη 

ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ. γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πξΪμεο: «ΓξΪζεηο αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ», 

-  ηελ αξέζκ. …/…./2022 (ΑΓΑ: ……..) Απφθαζε ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Γπηηθάο Μαθεδνλέαο αλαθνξηθΪ 

κε ηε δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο γηα ην ζρΫδην δηαθάξπμεο ηνπ ΤπνΫξγνπ 1 ηεο ΠξΪμεο «ΓξΪζεηο 

αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. 

ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5131961 

-    ηελ αξηζκ. …/…./2022 (ΑΓΑ: ……...) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ 

αλαθνξηθΪ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο γηα 

ηελ πξνκάζεηα: «Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ εζηέαζεο γηα ην ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο». 

 

1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ  

Ζ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ε …-…-2022 θαη ψξα 15:00:00. 

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 

πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ) Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ (Γηαδηθηπαθά Πχιε 

www.promitheus.gov.gr) θαη ε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε 

ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο, ηελ ….ε  ηνπ κελφο …………. ηνπ Ϋηνπο 2022, εκΫξα ……….. θαη ψξα 

10:00. 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α.       Γεκνζέεπζε ζε εζληθφ επέπεδν 

Σν  πιάξεο  θεέκελν  ηεο  παξνχζαο  Γηαθάξπμεο  θαηαρσξάζεθε  ζην  Κεληξηθφ  Ζιεθηξνληθφ  

Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθαλ ζηε ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνέα Ϋιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 

……….., θαη αλαξηάζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθά Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.  

Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 66 

ηνπ Ν. 4412/2016 ζε: 

- δχν εκεξάζηεο λνκαξρηαθΫο εθεκεξέδεο 

- κηα εβδνκαδηαέα λνκαξρηαθά εθεκεξέδα 

Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε (ηζη) ηεο παξαγξΪθνπ 3 ηνπ 

Ϊξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).   

Ζ  Γηαθάξπμε  θαηαρσξεέηαη  ζην  δηαδέθηπν,  ζηελ  ηζηνζειέδα  ηεο ΑλαζΫηνπζαο  Αξράο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL): www.dimosvoiou.gr 

 

Β.   Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ ΑλΪδνρν. 

1.7 ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη 

εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο 

ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο 

απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο 

επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο,  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο 

αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο,  εέλαη ηα αθφινπζα: 

ε παξνχζα δηαθάξπμε θαη ηα παξαξηάκαηΪ ηεο 

ην  Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]  

ε αξέζµ. 16751/09.09.2011 ΜειΫηε πνπ ζπλΫηαμε ην Σκάκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ. 

νη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο ζρεηηθΪ 

κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη φιεο νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνέα 

εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  ην αξγφηεξν Ϋμη (06) εκΫξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα, ζην πιαέζην ηεο 

παξνχζαο, ζηε ζρεηηθά ειεθηξνληθά δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε νπνέα εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη απφ 

εγγεγξακκΫλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ 

δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην 

ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν. Αηηάκαηα 

παξνράο δηεπθξηλάζεσλ πνπ εέηε ππνβΪιινληαη κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη. 

 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξΫα Ϋγθαηξα δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν ηΫζζεξηο (4) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ 

νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο.  

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηάζεθαλ ά 

ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ πξνεηνηκαζέα 

θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο (πρ αιιαγά/κεηΪζεζε ηεο θαηαιεθηηθάο 

εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ.  

2.1.4 Γιψζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα.  

Σπρφλ πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξΫο, ηα  ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε απηΫο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα 

ζρεηηθΪ κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο 

ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά 

γιψζζα.  

Σα αιινδαπΪ δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά 

γιψζζα επηθπξσκΫλε, εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο 

εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα, εηαηξηθΪ ά κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 

δειαδά Ϋληππα κε ακηγψο ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλεέο κνλΪδεο, 

καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρΫδηα, πνπ εέλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θΪζε γιψζζα θαη δελ εέλαη 

απαξαέηεηε ε κεηΪθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιε γιψζζα, ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά.  

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπάζεηο 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά 

ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα ά αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο 

παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο 

Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα 

παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο 

ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ 

ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα VIII ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη’ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: α) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) 

ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια 

ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) 

φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο 

ραξηνζάκνπ, ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο 

απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) 

εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ 

πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο 

ζχκβαζεο.  

Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπάζεηο πνπ παξΫρνληαη κε 

γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζέα Πξνζσπηθψλ ΓεδνκΫλσλ 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξΪθεη ηελ πξνζθνξΪ σο ΠξνζθΫξσλ ά 

σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ΠξνζθΫξνληνο, φηη ε έδηα ά θαη ηξέηνη, θαη’ εληνιά θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, 

ζα επεμεξγΪδνληαη πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα πνπ πεξηΫρνληαη ζηνπο θαθΫινπο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηα 

απνδεηθηηθΪ κΫζα ηα νπνέα ππνβΪιινληαη ζε απηάλ, ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην 

ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκΫξσζεο Ϋηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, 

ιακβΪλνληαο θΪζε εχινγν κΫηξν γηα ηε δηαζθΪιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθΪιεηαο ηεο 

επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ θαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπο απφ θΪζε κνξθάο αζΫκηηε επεμεξγαζέα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο πεξέ πξνζηαζέαο πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ, θαηΪ ηα 

αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθά ελεκΫξσζε πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο 

2.2.1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο  

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ 

πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα 

ζε: 

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 

κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ 

ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπΫο δηεζλεέο ζπκθσλέεο απφ ηηο 

νπνέεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο επηθπιΪζζνπλ γηα ηα Ϋξγα, ηα αγαζΪ, ηηο ππεξεζέεο 

θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ησλ ρσξψλ πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλέεο κεηαρεέξηζε 

εμέζνπ επλντθά κε απηάλ πνπ επηθπιΪζζνπλ γηα ηα Ϋξγα, ηα αγαζΪ, ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο ηεο Έλσζεο 

2. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη εέηε κεκνλσκΫλα εέηε σο κΫινο Ϋλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά  κπνξεέ λα απαηηάζεη 

απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά, εθφζνλ ηνπο 

αλαηεζεέ ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη 

Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνράο 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ 

ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο), εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ε νπνέα 

αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπΪλεο Ϊλεπ Φ.Π.Α., άηνη πνζνχ ρηιέσλ 

εθαηφλ πελάληα ελλΫα επξψ (1.159,00€). 

 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άηνη κΫρξη επηΪ (7) κάλεο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνπο 

πξνζθΫξνληεο λα παξαηεέλνπλ, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνράο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπάζεηο ζπκκεηνράο, πιελ ησλ εγγπάζεσλ πνπ εθδέδνληαη ειεθηξνληθΪ, 

πξνζθνκέδνληαη, ζε θιεηζηφ θΪθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξέδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο 

ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ.  

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιάο 

εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη εΪλ ν πξνζθΫξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, β) παξΫρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3 Ϋσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθΪ (παξΪγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβΪιεη κε θαηΪιιειε πξνζθνξΪ, κε ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ 

Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεέ ζηε ζρεηηθά πξφζθιεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο λα 

εμεγάζεη ηελ ηηκά ά ην θφζηνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ εληφο ηεο ηεζεέζαο πξνζεζκέαο θαη ε πξνζθνξΪ ηνπ 

απνξξηθζεέ, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ 

πξφζθιεζεο γηα ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, αλ, θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ 

παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεέ φηη 
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ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ εέλαη εθ πξνζΫζεσο απαηειΪ, ά φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, ά αλ, απφ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη 

εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ά ε 

πιάξσζε κηαο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο. 

 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά 

λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλα απφ ηα αθφινπζα 

εγθιάκαηα:  

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ 

εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε), 

β) ελεξγεηηθά δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο 

δσξνδνθέαο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζην εζληθφ δέθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα, θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 159Α (δσξνδνθέα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 

(δσξνδνθέα ππαιιάινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξέα 

επηξξνάο – κεζΪδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθέα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απΪηε εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 3 θαη 4 

ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Ηνπιένπ 

2017 ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαπνιΫκεζε, κΫζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαένπ, ηεο απΪηεο εηο βΪξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθέα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθέα), 236 (δσξνδνθέα ππαιιάινπ), 237 παξ. 2-4 

(δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδάο βεβαέσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκΫλε 

θινπά), 375 (ππεμαέξεζε), 386 (απΪηε), 386Α (απΪηε κε ππνινγηζηά), 386Β (απΪηε ζρεηηθά κε ηηο 

επηρνξεγάζεηο), 390 (απηζηέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ Ϊξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ 

Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηΪ ζηξΫθνληαη θαηΪ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ζπλδΫνληαη κε ηελ πξνζβνιά απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

θαζψο θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθά απΪηε ζρεηηθΪ κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 

(επηθνπξηθΫο δηαηΪμεηο γηα ηελ πνηληθά πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 15εο Μαξηένπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο 

θαη ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζένπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ά εζηθά απηνπξγέα 

ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 14 απηάο, θαη ηα 

εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 

32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, φπσο 

απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο νδεγέαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),  

ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξέα αλζξψπσλ).  

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε 

ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ 

ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξΫσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

(Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνέα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ Ϋρεη 

αλαηεζεέ ην ζχλνιν ηεο δηαρεέξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξεέαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηΪ πεξέπησζε  λφκηκν εθπξφζσπν. 

ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο (α) Ϋσο (ζη) ε θαηΪ ηα αλσηΫξσ, πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη 

θαζνξηζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε πΫληε (5) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο 

θαηαδέθεο κε ακεηΪθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ 

ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε 

κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο  ά ηελ 

εζληθά λνκνζεζέα ά  

β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη 

αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε.  

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξεέηαη φηη δελ Ϋρνπλ αζεηεζεέ εθφζνλ δελ 

Ϋρνπλ θαηαζηεέ ιεμηπξφζεζκεο ά εθφζνλ απηΫο Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 

ηεξεέηαη. 

Γελ απνθιεέεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε 

θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο ζην κΫηξν πνπ ηεξεέ ηνπο φξνπο ηνπ 

δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

2.2.3.3 - 

2.2.3.4. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016, πεξέ αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, 

(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ ππφ 

αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε 

δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη δελ ηεξεέ ηνπο φξνπο απηάο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε 

θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ.  

(γ) εΪλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξέ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ θαη Ϊιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 
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ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν 

ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην 

Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο 

απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα 

θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο εθ πξνζΫζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ 

πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα 

πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγά ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην 

πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθΫο 

πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  

(ζ) εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη, κε θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ.  

ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο (α) Ϋσο (ζ)  ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε 

ακεηΪθιεηε απφθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε ηξέα (3) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο πξΪμεο πνπ 

βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο. 

2.2.3.5. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά 

παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.6. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 

παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηάο, κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα, 

πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, 

παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο απνδεηθλχεη φηη Ϋρεη θαηαβΪιεη ά Ϋρεη δεζκεπζεέ λα θαηαβΪιεη απνδεκέσζε γηα δεκέεο πνπ 

πξνθιάζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδέθεκα ά ην παξΪπησκα, φηη Ϋρεη δηεπθξηλέζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

πεξηζηΪζεηο κε νινθιεξσκΫλν ηξφπν, κΫζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζέαο κε ηηο εξεπλεηηθΫο αξρΫο, θαη Ϋρεη 

ιΪβεη ζπγθεθξηκΫλα ηερληθΪ θαη νξγαλσηηθΪ κΫηξα, θαζψο θαη κΫηξα ζε επέπεδν πξνζσπηθνχ 

θαηΪιιεια γηα ηελ απνθπγά πεξαηηΫξσ πνηληθψλ αδηθεκΪησλ ά παξαπησκΪησλ. Σα κΫηξα πνπ 

ιακβΪλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 

ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ 

επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα 

κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. 

Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε 

απφθαζε, ζε εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ 

απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ 

πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζε βΪξνο ηνπ νπνένπ Ϋρεη επηβιεζεέ ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ απηά νξέδεη, 

απνθιεέεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   
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Κξηηάξηα Δπηινγάο  

2.2.4 Καηαιιειφηεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηεέηαη 

λα αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο 

πξνκάζεηαο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη 

λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΪηνο 

εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε 

αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Βηνηερληθφ 

ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην. 

2.2.5 Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα  

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ. 

2.2.6 Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα  

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ. 

2.2.7 Πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο νθεέινπλ λα ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ 

φπσο απηΪ αλαιπηηθΪ δεηνχληαη, γηα θΪζε ππφ πξνκάζεηα εέδνο, ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

θαη ζην ηεχρνο Δηδηθάο θαη Γεληθάο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ, ηεο αξ. 16751/2021 κειΫηεο.    

πγθεθξηκΫλα νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ην χζηεκα  ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο θαηΪ ISO 9001:2015 ά ηζνδχλακν κε πεδέν 

εθαξκνγάο ηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα ζπλαθψλ εηδψλ. πλαθά εέδε ζεσξνχληαη νη νηθηαθΫο 

ειεθηξηθΫο ζπζθεπΫο καγεηξηθάο. 

Οη πηζηνπνηάζεηο ζα πξΫπεη λα βξέζθνληαη ζε ηζρχ, θαηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ 

πξνζθνξψλ, λα εέλαη εθδφζεσο δηαπηζηεπκΫλνπ νξγαληζκνχ κΫινο ηνπ ΔΤΓ θαη ην αληηθεέκελν ηνπο 

ζα εέλαη ζπλαθΫο κε απηφ ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκάζεηαο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά αλαγλσξέδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ θνξεέο 

δηαπηζηεπκΫλνπο απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπέζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε Ϊιια θξΪηε - κΫιε. 

Δπέζεο, θΪλεη δεθηΪ Ϊιια απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηζνδχλακα κΫηξα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ 

ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηάζεη ηα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθΪ εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο δελ επζχλεηαη ν έδηνο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κΫηξα δηαζθΪιηζεο 

πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο. 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξΪμεσλ, νη παξαπΪλσ ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο κπνξεέ λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθΪ απφ φια ηα 

κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

2.2.8 ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ – Τπεξγνιαβέα 

2.2.8.1. ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ 

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ. 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβέα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεηαη λα 

αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλεη. ηελ 

πεξέπησζε πνπ o πξνζθΫξσλ αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηκάκα(ηα) ηεο 

ζχκβαζεο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην ηξηΪληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα 
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αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ ππεξγνιΪβν, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο 

Ϊλσ παξαγξΪθνπ 2.2.3.  

 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο 

Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηνπο, 

φπσο νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.8, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο δηα 

ηνπ ΔΔΔ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.2.9.1, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δάισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο 

παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξΪγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη 

λα  απνδεηθλχνπλ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο 

θαηΪ πεξέπησζε. 

ηελ πεξέπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη 

ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην ηξηΪληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιΪβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, 

θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο.  

Αλ επΫιζνπλ κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο νη πξνζθΫξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ Ϊξζξν, νη νπνέεο επΫιζνπλ ά γηα ηηο νπνέεο ιΪβνπλ γλψζε κεηΪ ηελ 

ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηέ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθά απφδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε κέα 

απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ 

παξαγξΪθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 

παξνχζα ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ, ην νπνέν ηζνδπλακεέ κε ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο 

ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηέδεηαη βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηάκαηνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγέεο  ηνπ Παξαξηάκαηνο 1.  

Σν ΔΔΔ θΫξεη ππνγξαθά κε εκεξνκελέα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο θαηΪ ην νπνέν κπνξνχλ λα 

ππνβΪιινληαη πξνζθνξΫο. Αλ ζην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ κεηαμχ ηεο εκεξνκελέαο ππνγξαθάο ηνπ 

ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ Ϋρνπλ επΫιζεη κεηαβνιΫο ζηα 

δεισζΫληα ζηνηρεέα, εθ κΫξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ, 

ρσξέο λα απαηηεέηαη απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. ηε ζπλΫρεηα κπνξεέ λα ηελ ππνβΪιεη εθ λΫνπ 

κε επέθαηξν ΔΔΔ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα δηεπθξηλέδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρεη ζην ΔΔΔ 

κε ζπλνδεπηηθά ππεχζπλε δάισζε, ηελ νπνέα ππνβΪιιεη καδέ κε απηφ. 

ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθάο ππεχζπλεο δάισζεο, εέλαη δπλαηά, κε 

κφλε ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ε πξνθαηαξθηηθά 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ 

ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά 

ην αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα 

δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ην ΔΔΔ ππνβΪιιεηαη 

ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη 
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ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο 

ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο θΫξεη ηελ εηδηθά ππνρξΫσζε, λα δειψζεη, κΫζσ ηνπ ΔΔΔ, ηελ θαηΪζηαζά ηνπ 

ζε ζρΫζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.3 

ηεο παξνχζεο θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεέ θαη ηπρφλ ιεθζΫληα κΫηξα πξνο απνθαηΪζηαζε ηεο 

αμηνπηζηέαο ηνπ. 

Ηδέσο επηζεκαέλεηαη φηη θαηΪ ηελ απΪληεζε νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζην ζρεηηθφ πεδέν ηνπ ΔΔΔ γηα 

ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

ε ζπλδξνκά πεξηζηΪζεσλ, φπσο ε πΪξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(παξαγξΪθνπ 10 ηνπ Ϊξζξνπ 73) ά ε εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηεο παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 

3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ 

πεδέν πνπ πξνβΪιιεη θαηφπηλ ζεηηθάο απΪληεζεο. 

Όζνλ αθνξΪ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

(πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηΫο ζεσξεέηαη φηη δελ Ϋρνπλ αζεηεζεέ 

εθφζνλ δελ Ϋρνπλ θαηαζηεέ ιεμηπξφζεζκεο ά εθφζνλ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 

ηεξεέηαη. ηελ πεξέπησζε απηά, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληάζεη θαηαθαηηθΪ ζην 

ζρεηηθφ πεδέν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνέν εξσηΪηαη εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αλεθπιάξσηεο 

ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ά, θαηΪ 

πεξέπησζε, εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο παξαπΪλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

2.2.9.2 ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα 

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ Ϊξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιάξσζεο ησλ 

θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο θαηΪ ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ 

γέλεηαη θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα 

δεηεέ απφ πξνζθΫξνληεο, ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα 

ππνβΪιινπλ φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο 

δηαδηθαζέαο. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ 

ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα πηζηνπνηεηηθΪ 

ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε 

θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ 

θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ 

δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη  ζην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνέν πεξηΫρνληαη επέζεο νη πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκΫλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθά δηεχζπλζε ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ, ηπρφλ δεδνκΫλα 

αλαγλψξηζεο θαη, θαηΪ πεξέπησζε, ε απαξαέηεηε δάισζε ζπλαέλεζεο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά πνπ 

Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ παξφληνο ππνβΪιινληαη θαη γέλνληαη απνδεθηΪ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 

2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 

κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.1.4.  

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα  δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη  

παξαθΪησ. 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ αλσηΫξσ θξΪηνο-κΫινο ά ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθα 

ά πηζηνπνηεηηθΪ ά φπνπ ην Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαληαη απφ Ϋλνξθε 

βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά 
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αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά 

ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, 

φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα 

πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. Οη επέζεκεο δειψζεηο θαζέζηαληαη δηαζΫζηκεο κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ 

απνζεηεξένπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ Ϊξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ: 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ά, 

ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ 

θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο 

(3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ 

εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ 

σο Ϊλσ παξΪγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξΪγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ 

θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, πνπ λα εέλαη ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηνπ, Ϊιισο, ζηελ πεξέπησζε 

πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιά ηνπ. 

Ηδέσο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα πξνζθνκέδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιάξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.2 

πεξέπησζε (α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ..  

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.2 πεξέπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ.  

ΔπηπιΫνλ πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθΪ κε ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (ζηελ πεξέπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο Ϋρεη ηελ 

εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα αθνξΪ Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο) ζηνπ νπνένπο 

νθεέιεη λα θαηαβΪιεη εηζθνξΫο. 

iii) Γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.2 πεξέπησζε α’, πιΫνλ ησλ σο Ϊλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δάισζε 

φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ γηα ηελ 

αζΫηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.4 πεξέπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ 

νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά 

ηνπ.  

Ηδέσο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα πξνζθνκέδνπλ: 

i) Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, απφ ην νπνέν 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά 

δηθαζηηθά εθθαζΪξηζε ά φηη δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο.  Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκέδεηαη 

επηπιΫνλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξέ κε Ϋθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ά θαηΪζεζεο αέηεζεο 

ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη ιπζεέ θαη 

ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηΫιαο “ηνηρεέα Μεηξψνπ/ Δπηρεέξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθά πιαηθφξκα ηεο 

ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ Δζφδσλ, φπσο απηΪ εκθαλέδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνέα λα 

πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιά ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο. 

ΠξνθεηκΫλνπ γηα ηα ζσκαηεέα θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο 

Φεξεγγπφηεηαο εθδέδεηαη γηα ηα ζσκαηεέα απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο 

γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα Ϋσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθεέν θαη κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα 

απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 
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δ) Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα πεξέ κε 

επηβνιάο ζε βΪξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο 

λνκνζεζέαο. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε 

επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ 

ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε 

θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ 

επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ 

κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη 

δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. 

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην 

Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην ά πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ νηθεέα 

ππεξεζέα ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ σο Ϊλσ Δπηκειεηεξέσλ. Γηα ηελ απφδεημε Ϊζθεζεο γεσξγηθνχ ά 

θηελνηξνθηθνχ επαγγΫικαηνο, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο απαηηνχλ ζρεηηθά βεβαέσζε Ϊζθεζεο 

επαγγΫικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά αξρά Οξγαληζκνχ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4 

(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) γέλνληαη απνδεθηΪ, 

εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο, εθηφο εΪλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο απηψλ, θΫξνπλ ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5 νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ  πξνζθνκέδνπλ  Ϋγγξαθα δηφηη δελ απαηηνχληαη. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ  

πξνζθνκέδνπλ  Ϋγγξαθα δηφηη δελ απαηηνχληαη. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα 

νξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ παξΪγξαθν Ϋγγξαθα, άηνη Πηζηνπνηεηηθφ πζηάκαηνο ΓηαζθΪιηζεο 

Πνηφηεηαο θαηΪ ISO 9001:2015 ά ηζνδχλακν κε πεδέν εθαξκνγάο ηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα 

ζπλαθψλ εηδψλ. πλαθά εέδε ζεσξνχληαη νη νηθηαθΫο ειεθηξηθΫο ζπζθεπΫο καγεηξηθάο. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ά πξναηξεηηθΪ, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, θαη 

δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΫο ηεο ζε αξκφδηα αξρά (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνέν πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο 

εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ,  εθηφο αλ απηφ θΫξεη ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πξνζθνκέδνληαη: 

i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο 

κεηαβνιΫο ηεο ζην ΓΔΜΖ, πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνέν 

πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ.   

 ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 

πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά 

ηνπ. 

 ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, απνθΪζεηο 
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ζπγθξφηεζεο νξγΪλσλ δηνέθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο. 

ε πεξέπησζε πνπ γηα ηε δηελΫξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ εμνπζέεο ζε 

πξφζσπν πιΫνλ απηψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα, πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ απφθαζε- 

πξαθηηθφ ηνπ αξκνδένπ θαηαζηαηηθνχ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνέα 

ρνξεγάζεθαλ νη ζρεηηθΫο εμνπζέεο. Όζνλ αθνξΪ ηα θπζηθΪ πξφζσπα, εθφζνλ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ 

εμνπζέεο ζε ηξέηα πξφζσπα, πξνζθνκέδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηΪ ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο 

εγθαηΪζηαζεο, απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΫπνληαη, ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνέα απνδεηθλχνληαη ηα αλσηΫξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιΫο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη σο Ϊλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γέλνληαη απνδεθηΫο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε 

ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φιεο νη 

ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα 

θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), 

ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη 

ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ 

ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο 

πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο 

VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ 

αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηΪινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο. 

Δηδηθψο φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, 

πξνζθνκέδνληαη επηπξνζζΫησο ηεο βεβαέσζεο εγγξαθάο ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν θαη πηζηνπνηεηηθΪ, 

θαηΪ ηα νξηδφκελα αλσηΫξσ ζηελ πεξέπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ, 

θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη ζα θΪλεη ρξάζε 

ππεξγνιΪβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη, πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ 

πξνζθΫξνληνο κε αλαθνξΪ ηνπ ηκάκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνέν πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο 

ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο θαη ππεχζπλε δάισζε ησλ ππεξγνιΪβσλ φηη απνδΫρνληαη ηελ εθηΫιεζε ησλ 

εξγαζηψλ.  

Β.10. Δπηζεκαέλεηαη φηη γέλνληαη απνδεθηΫο: 

νη Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ Ϋσο ηξεηο 

(3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο,  

νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηεέηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο 

ηνπο. 
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2.3 Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο   

2.3.1 Κξηηάξην αλΪζεζεο  

Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ 

απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο θαη ν αλΪδνρνο ζα πξνθχςεη απφ ηε ρακειφηεξε ηηκά γηα ην ζχλνιν ησλ 

πνζνηάησλ. 

 

2.4 ΚαηΪξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η ηεο Γηαθάξπμεο, 

γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζεέζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκάζεηαο.  

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο. 

Ζ Ϋλσζε Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ 

ειεθηξνληθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ, απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη 

ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ 

ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 

ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ρσξέο λα απαηηεέηαη Ϋγθξηζε εθ κΫξνπο ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, ππνβΪιινληαο Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ  

 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ, 

κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζηελ Διιεληθά 

Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδέσο ζηα Ϊξζξα 

36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 

εθδνζεέζα κε αξ. 64233/2021 (ΦΔΚ 2453/Β/9-6-2021) Κνηλά Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο «Ρπζκέζεηο ηερληθψλ δεηεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ησλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξάζε ησλ 

επηκΫξνπο εξγαιεέσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 

(ΔΖΓΖ)» (εθεμάο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο).  

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ 

πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά πνπ ππνζηεξέδεηαη ηνπιΪρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκΫλν (εγθεθξηκΫλν) 

πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνέν ρνξεγάζεθε απφ πΪξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη 

ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β 

ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ 

Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο.  

 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 

ΔΖΓΖ κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 

θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηεο σο Ϊλσ θνηλάο ππνπξγηθάο απφθαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο 

πξνζθνξΪο ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε 

αλαζΫηνπζα αξρά ξπζκέδεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο. 

 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο:  

(α) Ϋλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο–Σερληθά ΠξνζθνξΪ», 

ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε 

ηερληθά πξνζθνξΪ,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 
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(β) Ϋλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ζηνλ νπνέν 

πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηΪ πεξέπησζε 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ζεκαέλνληαη, κε ρξάζε ηεο  ζρεηηθάο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ, ηα 

ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο 

εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη 

ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο, πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο θαηαρσξέζνπλ ηα ζηνηρεέα, κεηαδεδνκΫλα θαη ζπλεκκΫλα 

ειεθηξνληθΪ αξρεέα, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο-ηερληθάο πξνζθνξΪο θαη νηθνλνκηθάο 

πξνζθνξΪο ηνπο ζηηο αληέζηνηρεο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλΫρεηα, κΫζσ 

ζρεηηθάο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμΪγνπλ αλαθνξΫο (εθηππψζεηο) ζε κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε 

κνξθφηππν PDF, ηα νπνέα  απνηεινχλ ζπλνπηηθά απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκΫλσλ ζηνηρεέσλ. Σα 

ειεθηξνληθΪ αξρεέα ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαηΪμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37) θαη επηζπλΪπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ 

ΦνξΫα ζηνπο αληέζηνηρνπο ππνθαθΫινπο. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εμαγσγά θαη ε επηζχλαςε ησλ 

πξναλαθεξζΫλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεέηαη γηα θΪζε ππνθαθΫιν  

μερσξηζηΪ, απφ ηε ζηηγκά πνπ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρεέσλ ζε απηφλ.  

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξΪ ηα ζπλεκκΫλα ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηεο πξνζθνξΪο, νη Οηθνλνκηθνέ 

Φνξεέο ηα θαηαρσξέδνπλ ζηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ Τπνζπζηάκαηνο, σο εμάο : 

Σα Ϋγγξαθα πνπ θαηαρσξέδνληαη ζηελ ειεθηξνληθά πξνζθνξΪ, θαη δελ απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ 

θαη ζε Ϋληππε κνξθά, γέλνληαη απνδεθηΪ θαηΪ πεξέπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

δηαηΪμεηο:  

α) εέηε ησλ Ϊξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξέ ειεθηξνληθψλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ 

πνπ θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά ζθξαγέδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπΪ δεκφζηα 

ειεθηξνληθΪ Ϋγγξαθα, εΪλ θΫξνπλ επηζεκεέσζε e-Apostille  

β) εέηε ησλ Ϊξζξσλ 15 θαη 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξέ ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ πνπ 

θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά ζθξαγέδα  

γ) εέηε ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) εέηε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ ρξάζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 

ειεθηξνληθΫο δηαδηθαζέεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ,   

ε) εέηε ηεο παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ ζπλππνβνιάο ππεχζπλεο δάισζεο ζηελ 

πεξέπησζε απιάο θσηνηππέαο ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ.  

ΔπηπιΫνλ, δελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά ηα ΦΔΚ θαη ελεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη 

Ϊιια Ϋληππα, εηαηξηθΪ ά κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδά Ϋληππα κε ακηγψο ηερληθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλεέο κνλΪδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρΫδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα ζηε δηαδηθαζέα 

θαηαρσξέδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF.  

Έσο ηελ εκΫξα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκέδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε θιεηζηφ-νχο θΪθειν-νπο, ζηνλ νπνέν 

αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο θαη σο παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, 

ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο πξνζθνξΪο ηνπ, ηα νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε 

κνξθά. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ελδεηθηηθΪ εέλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηά εθδέδεηαη 

ειεθηξνληθΪ, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, 

β) απηΪ πνπ δελ ππΪγνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999,  
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γ) ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ηα νπνέα δελ  Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν ά δελ θΫξνπλ ζεψξεζε απφ 

ππεξεζέεο θαη θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ά δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δάισζε γηα ηελ αθξέβεηΪ ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋληππα Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηελ επηζεκεέσζε ηεο ΥΪγεο (Apostille), ά 

πξνμεληθά ζεψξεζε θαη δελ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ  απφ δηθεγφξν.  

ε πεξέπησζε κε ππνβνιάο ελφο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο Ϊλσ ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 

ππνβΪιινληαη ζε Ϋληππε κνξθά, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, ε αλαζΫηνπζα αξρά 

δχλαηαη λα δεηάζεη ηε ζπκπιάξσζε θαη ππνβνιά ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ ζπληΪζζνληαη ζε θξΪηε πνπ Ϋρνπλ 

πξνζρσξάζεη ζηελ σο Ϊλσ πλζάθε, Ϊιισο θΫξνπλ πξνμεληθά ζεψξεζε. ΑπαιιΪζζνληαη απφ ηελ 

απαέηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ά Πξνμεληθά Θεψξεζε) αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα φηαλ 

θαιχπηνληαη απφ δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο πνπ Ϋρεη ζπλΪςεη ε ΔιιΪδα (ελδεηθηηθΪ «χκβαζε 

λνκηθάο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ΔιιΪδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, 

«χκβαζε πεξέ απαιιαγάο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκΫλσλ πξΪμεσλ θαη εγγξΪθσλ – 15.09.1977» 

(θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπέζεο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ απαέηεζε επηθχξσζεο ά παξφκνηαο 

δηαηχπσζεο δεκφζηα Ϋγγξαθα πνπ εθδέδνληαη απφ ηηο αξρΫο θξΪηνπο κΫινπο πνπ ππΪγνληαη ζηνλ Καλ 

ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηάζεσλ γηα ηελ ππνβνιά νξηζκΫλσλ δεκνζέσλ 

εγγξΪθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθΪ,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθΪ κε ην 

γεγνλφο απηφ δεκφζηα Ϋγγξαθα εθδέδνληαη γηα πνιέηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρΫο ηνπ θξΪηνπο κΫινπο 

ηεο ηζαγΫλεηΪο ηνπ. 

Δπέζεο, γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ 

αιινδαπΫο αξρΫο θαη Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. 

β ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο”, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε σο 

Ϊλσ κε ην Ϊξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Οη πξσηφηππεο εγγπάζεηο ζπκκεηνράο, πιελ ησλ εγγπάζεσλ πνπ εθδέδνληαη ειεθηξνληθΪ, 

πξνζθνκέδνληαη, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζε θιεηζηφ θΪθειν, ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν 

απνζηνιΫαο, ηα ζηνηρεέα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ην 

αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξέδεηαη ζηελ παξ. 3.1 

ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπάο 

Γηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπάζεσλ ζπκκεηνράο πξαγκαηνπνηεέηαη εέηε κε θαηΪζεζε ηνπ σο Ϊλσ θαθΫινπ 

ζηελ ππεξεζέα πξσηνθφιινπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εέηε κε ηελ απνζηνιά ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επέ 

απνδεέμεη. Σν βΪξνο απφδεημεο ηεο Ϋγθαηξεο πξνζθφκηζεο θΫξεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. Σν 

εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επέθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιάο θαηΪ πεξέπησζε. 

 ηελ πεξέπησζε πνπ επηιεγεέ ε απνζηνιά ηνπ θαθΫινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ηαρπδξνκηθψο,  ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαξηΪ, εθφζνλ δελ δηαζΫηεη αξηζκφ Ϋγθαηξεο εηζαγσγάο ηνπ θαθΫινπ ηνπ ζην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν 

πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηΪζεζεο ζε ππεξεζέεο ηαρπδξνκεένπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκΫλνπ λα 

ελεκεξψζεη ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πεξέ ηεο ηάξεζεο ηεο ππνρξΫσζάο ηνπ ζρεηηθΪ κε ηελ (εκπξφζεζκε) 

πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

2.4.3 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο- Σερληθά ΠξνζθνξΪ»  

2.4.3.1 ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο  

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα 

πεξηιακβΪλνπλ κε πνηλά απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεέα:  

α) ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθά ππεχζπλε δάισζε κε ηελ νπνέα ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο δχλαηαη λα δηεπθξηλέδεη ηηο πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ 

έδηνπ Ϊξζξνπ, 
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β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξΪθνπο 

2.1.5 θαη 2.2.2 αληέζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.   

Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνέν απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο 

ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο σο ΠαξΪξηεκα  απηάο.  

Ζ ζπκπιάξσζά ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηνπ ππνζπζηάκαηνο Promitheus ESPDint, 

πξνζβΪζηκνπ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ά Ϊιιεο 

ζρεηηθάο ζπκβαηάο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρεέξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο 

δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηάζνπλ ην αληέζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρεέν κε κνξθφηππν XML 

πνπ απνηειεέ επηθνπξηθφ ζηνηρεέν ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκΫλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθά απηνχ 

ππεχζπλε δάισζε, ππνβΪιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε δ ηεο παξαγξΪθνπ 2.4.2.5 ηεο 

παξνχζαο, ζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν ειεθηξνληθφ αξρεέν κε κνξθφηππν PDF. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην ΔΔΔ γηα θΪζε 

νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε. 

[ΑλαιπηηθΫο νδεγέεο θαη πιεξνθνξέεο γηα ην ζεζκηθφ πιαέζην, ηνλ ηξφπν ρξάζεο θαη ζπκπιάξσζεο 

ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ θαη ηεο ρξάζε ηνπ ππνζπζηάκαηνο Promitheus ESPDint εέλαη αλαξηεκΫλεο ζε 

ζρεηηθά ζεκαηηθά ελφηεηα ζηε Γηαδηθηπαθά Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.] 

 

2.4.3.2 Σερληθά πξνζθνξΪ 

H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ 

απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πεξηγξΪθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο απαηηάζεηο θαη 

πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη.  

ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα:  

1. Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα πξΫπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε νξηζκΫλα πηζηνπνηεηηθΪ δηαζθΪιηζεο 

πνηφηεηαο (π.ρ. CE, HACCP), ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη φπσο απηΪ πεξηγξΪθνληαη ζην 

Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΠαξΪξηεκα Η). Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλσηΫξσ ζπκκφξθσζεο ζα 

πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ ηα αληέζηνηρα θαηΪ πεξέπησζε πηζηνπνηεηηθΪ.  

2. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη λα ππνβΪινπλ Πέλαθα (Φχιιν πκκφξθσζεο) ζχκθσλα κε ην 

Τπφδεηγκα V ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, φπνπ ζα αλαθΫξεηαη ε πεξηγξαθά θαη ηα ηερληθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ - ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  

3. ΣερληθΪ θπιιΪδηα (prospectus) γηα θΪζε πξνζθεξφκελν εέδνο κε ηε ζεηξΪ πνπ παξνπζηΪδνληαη ζηε 

κειΫηε θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη πξνζθεξφλησλ ζα 

βνεζνχζε ζηελ πιεξΫζηεξε αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξΪο. ηελ ηερληθά πεξηγξαθά ζα αλαθΫξνληαη 

ιεπηνκεξψο ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο γηα ηελ αληαπφθξηζά ηνπ ζηελ ρξάζε πνπ 

πξννξέδεηαη. ΚακηΪ πξνζθνξΪ δελ απνθιεέεηαη, γεληθΪ γηα ιφγνπο παξνπζέαζεο θαη πιεξφηεηαο, 

αξθεέ ζηα πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ λα πεξηιακβΪλνληαη φια ηα ζηνηρεέα πνπ 

απαηηνχληαη, γηα ηελ δεκηνπξγέα πιάξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ πξναλαθεξζΫληνο εέδνπο. Με πνηλά 

απνθιεηζκνχ απφ ηελ παξαπΫξα δηαδηθαζέα, ηα ζηνηρεέα απηΪ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηα επέζεκα 

Ϋγγξαθα ζηνηρεέα ηνπ θαηαζθεπαζηά.  

4. Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: α) φηη γηα φζα εέδε απαηηεέηαη, ηα εέδε απηΪ ζα 

θΫξνπλ ζάκαλζε CE β) φηη ε πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο θαη ηεο 

παξνχζαο ΜειΫηεο, ηνπο νπνένπο Ϋιαβε γλψζε θαη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθχιαθηα θαη γ) ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο.  

5. Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ηα αλσηΫξσ εέδε ζα εέλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο 

θαη ζα δηαζΫηνπλ φια ηα απαξαέηεηα πηζηνπνηεηηθΪ πνηφηεηαο θαη ηηο εγγπάζεηο θαιάο ιεηηνπξγέαο. 

Θα αθνινπζνχλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο HACCP πνπ δηΫπνπλ ηελ θαηαζθεπά ησλ ελ ιφγσ 

ζπζθεπψλ, ηνπο θαλφλεο αζθΪιεηαο ιεηηνπξγέαο CE θαη γεληθΪ ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο πγεηνλνκηθΫο 

δηαηΪμεηο φπσο απηΫο ηζρχνπλ ζάκεξα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

6. Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ν πξνκεζεπηάο: α) ζα αλαιΪβεη λα ηνπνζεηάζεη 

θαη λα παξαδψζεη ζε πιάξε ιεηηνπξγέα ηελ εγθαηΪζηαζε, β) ζα παξαδψζεη ιεπηνκεξά ζρΫδηα κε ηελ 

αξρηηεθηνληθά δηΪηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ηνπ καγεηξεένπ θαζψο θαη ιεπηνκεξά ζρΫδηα Ζ/Μ 

θαηφςεσλ ηεο εγθαηΪζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γ) ζα αλαιΪβεη ηελ ππνρξΫσζε λα εθπαηδεχζεη ηνπο 

ρξάζηεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

7. Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: α) Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα θαιχπηνληαη κε εγγχεζε 

θαιάο ιεηηνπξγέαο ρξνληθάο δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ γηα δχν (2) Ϋηε, β) ζα παξΫρεηαη δεθαεηάο 

ππνζηάξημε ζε παξνρά αληαιιαθηηθψλ θαη γ) φηη ζε πεξέπησζε βιΪβεο θΪπνηνπ κεραλάκαηνο, ν 

πξνκεζεπηάο νθεέιεη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 24-48 σξψλ, απφ ηελ ελεκΫξσζε ηεο ππεξεζέαο, λα 

δηαγλψζεη ην πξφβιεκα θαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 24-48 σξψλ λα επηζθεπΪζεη ηε δεκέα ηνπ. 

ΔπηπιΫνλ, ζπληΪζζεηαη θαη Σερληθά ΠξνζθνξΪ ηνπ ζπζηάκαηνο ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε 

εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα. ηε ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά 

pdf ην νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ 

πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ 

ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα 

παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ:  

α) ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο 

θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ. 

β) ηε ρψξα παξαγσγάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα 

παξΪγεηαη απηφ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. 

  

2.4.4 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηάξην αλΪζεζεο, 

(ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ηηκάο) θαη 

ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα VII ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο. 

Ζ ηηκά ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ δέλεηαη ζε επξψ αλΪ κνλΪδα κΫηξεζεο. 

ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3 % θαη ζηελ 

επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο:  

α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα,  

β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε  ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη  

γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ 

ΑλαζΫηνληα Αξρά ζην Σεχρνο Πξνυπνινγηζκνχ ΜειΫηεο. 

 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα Ϋμη (06) 

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ. 

ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη σο 

κε θαλνληθά. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' 

αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. ε πεξέπησζε 

αηηάκαηνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο 
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θνξεέο, πνπ απνδΫρηεθαλ ηελ παξΪηαζε, πξηλ ηε ιάμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξΫο 

ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιΫνλ απηφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα 

απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ 

πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ 

πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ 

αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα 

ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξαηεέλνπλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

ε πεξέπησζε πνπ ιάμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο, 

ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο, εθφζνλ ε εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο 

εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, λα δεηάζεη εθ ησλ πζηΫξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο. 

 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα απνθιέλεη απφ απαξΪβαηνπο φξνπο πεξέ ζχληαμεο θαη ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, ά δελ 

ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη ζηελ παξνχζα θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 

ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο 

πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηειεέο, ειιηπεέο, αζαθεέο ά ιαλζαζκΫλεο πιεξνθνξέεο ά ηεθκεξέσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηΫρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηΫο δελ επηδΫρνληαη 

ζπκπιάξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθάληζεο ά δηεπθξέληζεο ά, εθφζνλ επηδΫρνληαη, δελ Ϋρνπλ 

απνθαηαζηαζεέ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο, ζχκθσλα ην Ϊξζξν 

102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο 

πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 

ηεο παξνχζαο θαη ηα Ϊξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά  πξνζθνξΪ, ά δελ πιεξεέ  ηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηε 

παξνχζα, 

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο 

παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ 

κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε 

ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε, 

δ) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

ε) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ παξΪζρεη, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζε απηφλ ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εμεγάζεηο αλαθνξηθΪ κε 

ηελ ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλεη  ζε απηάλ, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξΪ ηνπ θαέλεηαη 

αζπλάζηζηα ρακειά ζε ζρΫζε κε ηα αγαζΪ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεέ φηη εέλαη αζπλάζηζηα ρακειά δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  

ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνέα παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο, εθφζνλ απηΫο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα κε ηελ ππνβνιά ά ηε 

ζπκπιάξσζά ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 102 θαη 103 ηνπ 

λ.4412/2016, 
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ηβ) εΪλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκέδνληαη απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλΪδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 

2.2.3 ηεο παξνχζαο ά ε πιάξσζε κηαο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο 

επηινγάο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4. επ., πεξέ θξηηεξέσλ επηινγάο, 

ηγ) εΪλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεέ 

φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, εέλαη εθ πξνζΫζεσο 

απαηειΪ, ά φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 

 

3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθά απνζθξΪγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, άηνη ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο/επηηξνπά αμηνιφγεζεο, εθεμάο Δπηηξνπά 

Γηαγσληζκνχ, πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη 

ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ηΫζζεξηο εκΫξεο κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 

ππνβνιάο πξνζθνξψλ, άηνη ηελ ….ε ηνπ κελφο …………. ηνπ Ϋηνπο 2022, εκΫξα …. θαη ψξα 10:00. 

ην ζηΪδην απηφ ηα ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέδνληαη εέλαη πξνζβΪζηκα κφλν ζηα κΫιε 

ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

ε θΪζε ζηΪδην ηα ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέδνληαη εέλαη θαηαξράλ πξνζβΪζηκα κφλν 

ζηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.2.1 ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγΪλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, ηεξψληαο ηηο αξρΫο ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο, δεηΪ απφ ηνπο 

πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, φηαλ νη πιεξνθνξέεο ά ε ηεθκεξέσζε πνπ πξΫπεη λα 

ππνβΪιινληαη εέλαη ά εκθαλέδνληαη ειιηπεέο ά ιαλζαζκΫλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ ζην 

ΔΔΔ, ά φηαλ ιεέπνπλ ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα, λα ππνβΪιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελέδνπλ 

ά λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο ά ηεθκεξέσζε, εληφο πξνζεζκέαο φρη κηθξφηεξεο ησλ 

δΫθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ζε 

απηνχο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιάξσζε ά ε απνζαθάληζε δεηεέηαη θαη γέλεηαη απνδεθηά ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηεέηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη φηη αθνξΪ ζε ζηνηρεέα 

ά δεδνκΫλα, ησλ νπνέσλ εέλαη αληηθεηκεληθΪ εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελΫζηεξνο ραξαθηάξαο ζε ζρΫζε 

κε ην πΫξαο ηεο θαηαιεθηηθάο πξνζεζκέαο παξαιαβάο πξνζθνξψλ. Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ θαη΄ 

αλαινγέαλ θαη γηα ηπρφλ ειιεέπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα 

αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ εμεηΪδεη αξρηθΪ ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 72. ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο πξνζθφκηζεο, εέηε ηεο  εγγχεζεο 

ζπκκεηνράο ειεθηξνληθάο Ϋθδνζεο, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, εέηε ηνπ 

πξσηνηχπνπ ηεο Ϋληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, κΫρξη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο, ε 

Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο σο 

απαξΪδεθηεο.   

ηε ζπλΫρεηα εθδέδεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά απφθαζε, κε ηελ νπνέα επηθπξψλεηαη ην αλσηΫξσ 

πξαθηηθφ.  

Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ παξφληνο εδαθένπ εθδέδεηαη πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε 

νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο απφθαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθεέαο δηαδηθαζέαο 

αλΪζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηεέηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθΫξνληεο, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 
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ΚαηΪ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ παξΪιιεια κε ηνπο θνξεέο πνπ θΫξνληαη λα Ϋρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο, πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

 

β) ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη αξρηθΪ ζηνλ Ϋιεγρν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ελ ζπλερεέα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε. Ζ αμηνιφγεζε γέλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

 

γ) ηε ζπλΫρεηα ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ θξέζεθαλ 

απνδεθηΪ, ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν θαηαρσξέδνληαη νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο θαηΪ ζεηξΪ 

κεηνδνζέαο θαη εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ θαηΪηαμε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο 

πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, θαηΪ αλψηαην φξην εέθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά εθαξκφδνληαη ηα 

Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. ΔΪλ ηα παξερφκελα ζηνηρεέα δελ εμεγνχλ θαηΪ ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ 

ην ρακειφ επέπεδν ηεο ηηκάο ά ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηεέλεηαη, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο κε 

θαλνληθά. [ε θΪζε πεξέπησζε ε θξέζε ηεο Α.Α. ζρεηηθΪ κε ηηο αζπλάζηζηα ρακειΫο πξνζθνξΫο θαη 

ηελ απνδνρά ά φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγάζεσλ εθ κΫξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

θαησηΫξσ εληαέα απφθαζε]. 

ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε θιάξσζε κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξΫο.  [Δπηζεκαέλεηαη φηη ηα απνηειΫζκαηα ηεο θιάξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνέσο ζηελ σο 

θαησηΫξσ εληαέα απφθαζε]. 

ηε ζπλΫρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο εγθξέλεη ηα αλσηΫξσ 

πξαθηηθΪ εθδέδεηαη απφθαζε γηα ηα απνηειΫζκαηα  φισλ ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ («ΓηθαηνινγεηηθΪ 

πκκεηνράο», «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ») θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά 

πξνζθαιεέ εγγξΪθσο, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηΪηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνένλ πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφο αλΪδνρνο») λα ππνβΪιεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξέδνληαη 

ζην Ϊξζξν 103 θαη ηελ παξΪγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξέ πξφζθιεζεο γηα ππνβνιά 

δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε Ϋγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηεέηαη ζηνπο πξνζθΫξνληεο θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

ε θΪζε πεξέπησζε, φηαλ εμ αξράο Ϋρεη ππνβιεζεέ κέα πξνζθνξΪ, ηα απνηειΫζκαηα φισλ ησλ 

ζηαδέσλ ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, άηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο, Σερληθάο ΠξνζθνξΪο θαη 

Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 

4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδέδεηαη κεηΪ ην πΫξαο θαη ηνπ 

ηειεπηαένπ ζηαδένπ ηεο δηαδηθαζέαο. ΚαηΪ ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - ΓηθαηνινγεηηθΪ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά ειεθηξνληθά  

πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
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αλΪδνρν»), κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΖΓΖ, θαη ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο 

ζρεηηθάο  Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο θαη ηα πξσηφηππα 

ά αληέγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 

2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ 

παξαγξΪθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηάο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ απνζηΫιινληαη 

απφ απηφλ ζε κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα 

ζηελ παξΪγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ ηξέηε 

εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, πξνζθνκέδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε 

κνξθά θαη ζε θιεηζηφ θΪθειν, ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο, ηα ζηνηρεέα ηνπ Γηαγσληζκνχ 

θαη σο παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, ηα νπνέα απαηηεέηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζε Ϋληππε κνξθά (σο πξσηφηππα ά αθξηβά αληέγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο δηαηΪμεηο ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ 2.4.2.5.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ 

ππoβιάζεθαλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά θαιεέ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν λα πξνζθνκέζεη ηα ειιεέπνληα 

δηθαηνινγεηηθΪ ά λα ζπκπιεξψζεη ηα άδε ππνβιεζΫληα ά λα παξΪζρεη δηεπθξηλάζεηο κε ηελ Ϋλλνηα 

ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο 

πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο δχλαηαη λα ππνβΪιεη αέηεκα, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, γηα 

παξΪηαζε ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα πεξέ αέηεζεο ρνξάγεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξέπησζε απηά ε αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ 

πξνζεζκέα ππνβνιάο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεέ γηα ηε ρνξάγεζά ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρΫο. Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο κπνξεέ λα αμηνπνηεέ ηε δπλαηφηεηα απηά ηφζν εληφο ηεο  

αξρηθάο πξνζεζκέαο γηα ηελ ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκέαο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ά ηε ζπκπιάξσζε άδε ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ 

Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηΫξσ πξνβιΫπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο 

θαη φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά δεηάζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο θαη πξηλ απφ ην ζηΪδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ 

εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, 

ηεξνπκΫλσλ ησλ αξρψλ ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο. 

Απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο 

επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, 

εΪλ: 

i) θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ κε  

ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  εέλαη εθ πξνζΫζεσο απαηειΪ, ά Ϋρνπλ ππνβιεζεέ 

πιαζηΪ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα , ά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά αληέγξαθα 

ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ά  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 

ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ά ε 

πιάξσζε κηαο ά πεξηζζνηΫξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξΪθνπο 2.2.4 Ϋσο 2.2.8 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο.  

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο ζηηο 

πξνυπνζΫζεηο, ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνέ,  νη νπνέεο κεηαβνιΫο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο κεηαβνιΫο Ϋιαβε γλψζε 
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κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ 

θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ.  

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ά δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ απνδεέμεη φηη: α) δελ βξέζθεηαη 

ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη β) πιεξνέ ηα ζρεηηθΪ 

θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ηα νπνέα Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ηελ Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιάξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 

ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη αλσηΫξσ (παξΪγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβέβαζά ηνπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα 

ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο.  

 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

3.3.1. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο 

Δπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε 

Ϋγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξέ 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηεο ηερληθάο θαη ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο).    

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», ζε φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ Ϋιαβαλ κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιεέζηεθαλ 

νξηζηηθΪ δπλΪκεη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα 

αλαθΫξνληαη ππνρξεσηηθΪ νη πξνζεζκέεο γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα 

Ϊξζξα 360 Ϋσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο 

ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιΫνλ, αλαξηΪ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ ζηα «πλεκκΫλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε θαη θνηλνπνέεζε ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθΫξνληεο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζέα θαη ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβιάζεθαλ απφ απηνχο, κε ελΫξγεηεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

ΚαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξΫπεηαη ε Ϊζθεζε Ϊιιεο δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο 

αλσηΫξσ απφθαζεο. 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζέζηαηαη νξηζηηθά, εθφζνλ ζπληξΫμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο 

ζσξεπηηθΪ: 

α) θνηλνπνηεζεέ ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ δελ Ϋρνπλ 

απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ,  

β) παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ά ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο, 

παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε 

πεξέπησζε Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

λ.4912/2022 (βι. α.1.5, Θεζκηθφ πιαέζην, ζει. 7), εθδνζεέ απφθαζε επέ ηεο αέηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο ρνξάγεζεο πξνζσξηλάο δηαηαγάο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη  ζην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) νινθιεξσζεέ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο Ϋιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, ζχκθσλα κε ηα 

Ϊξζξα 324 Ϋσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηεέηαη, 

θαη  

δ) ν  πξνζσξηλφο αλΪδνρνο, ππνβΪιιεη, ζηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη θαη Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά 

πξφζθιεζε, ππεχζπλε δάισζε, πνπ ππνγξΪθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 79Α ηνπ λ. 

4412/2016, ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη, δελ Ϋρνπλ επΫιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελεέο κεηαβνιΫο θαηΪ 

ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ 

ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δάισζε 

ειΫγρεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελεέο 

κεηαβνιΫο, ε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα εηζεγεέηαη πξνο ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ΜεηΪ απφ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ 

αλΪδνρν, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΖΓΖ, λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζΫηνληΪο ηνπ πξνζεζκέα  δεθαπΫληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη ζπλαθζεέζα κε 

ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ ζηνλ αλΪδνρν.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα ζηελ 

ηεζεέζα πξνζεζκέα, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, 

θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη αθνινπζεέηαη ε 

έδηα, σο Ϊλσ δηαδηθαζέα, γηα ηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ  ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα 

απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.5 

ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. ηελ πεξέπησζε απηά,  ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα αλαδεηάζεη 

απνδεκέσζε, πΫξα απφ ηελ θαηαπέπηνπζα εγγπεηηθά επηζηνιά, ηδέσο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 

198 ΑΚ. 

ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθά πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

εληφο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο ά 

αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, ν αλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα απΫρεη απφ ηελ ππνγξαθά ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ρσξέο λα εθπΫζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηάζεη απνδεκέσζε 

ηδέσο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

3.4 ΠξνδηθαζηηθΫο ΠξνζθπγΫο - Πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα 

Α. ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαη Ϋρεη ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ παξΪβαζε ηεο επξσπατθάο ελσζηαθάο ά εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο ζηνλ ηνκΫα 

ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, Ϋρεη δηθαέσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμΪξηεηε Αξρά ΔμΫηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 345 επ. λ. 

4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ λ.4912/2022 (βι. α. 1.5, Θεζκηθφ 

πιαέζην, ζει. 7 παξνχζαο δηαθάξπμεο), ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, θαηΪ πξΪμεο ά 

παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο 

πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ . 

ε πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη: 

(α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξΫα αλ ε πξΪμε θνηλνπνηάζεθε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ά ηειενκνηνηππέα ά  

(β) δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια κΫζα επηθνηλσλέαο, Ϊιισο   

(γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο πνπ βιΪπηεη ηα 

ζπκθΫξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. ΔηδηθΪ γηα ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο θαηΪ 

πξνθάξπμεο, ε πιάξεο γλψζε απηάο ηεθκαέξεηαη κεηΪ ηελ πΪξνδν δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζέεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο πνπ απνδέδεηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο. 

Οη πξνζεζκέεο σο πξνο ηελ ππνβνιά ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβΪζεσλ αξρέδνπλ 

ηελ επνκΫλε ηεο εκΫξαο ηεο πξναλαθεξζεέζαο θαηΪ πεξέπησζε θνηλνπνέεζεο ά γλψζεο θαη ιάγνπλ 

φηαλ πεξΪζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαέα εκΫξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηά εέλαη εμαηξεηΫα ά Ϊββαην, 

φηαλ πεξΪζεη νιφθιεξε ε επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα θαη ψξα 23:59:59. 

Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ζπληΪζζεηαη ππνρξεσηηθΪ κε ηε ρξάζε ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλέα» ζηελ ειεθηξνληθά πεξηνρά ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ δηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο ηελ Ϋλδεημε 

«Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο. 
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 363 Ν. 

4412/2016 . Ζ επηζηξνθά ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γέλεηαη: α) ζε πεξέπησζε νιηθάο ά 

κεξηθάο απνδνράο ηεο πξνζθπγάο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά αλαθαιεέ ηελ πξνζβαιιφκελε 

πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΫξγεηα πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επέ ηεο 

πξνζθπγάο, γ) ζε πεξέπησζε παξαέηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγά ηνπ Ϋσο θαη δΫθα (10) 

εκΫξεο απφ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθπγάο.  

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέ πνηλά αθπξφηεηαο, ε νπνέα δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηΪ απφ Ϊζθεζε 

πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, 

κφλε ε Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, 

ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξάγεζεο απφ ην ΚιηκΪθην πξνζσξηλάο πξνζηαζέαο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 366 

παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξΪγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξέπησζε πνπ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεέ κφλν κέα (1) πξνζθνξΪ. 

ΜεηΪ ηελ, θαηΪ ηα σο Ϊλσ, ειεθηξνληθά θαηΪζεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ε αλαζΫηνπζα αξρά,  

κΫζσ ηεο ιεηηνπξγέαο «Δπηθνηλσλέα»:  

α) Κνηλνπνηεέ ηελ πξνζθπγά ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ θαηΪζεζά ηεο ζε 

θΪζε ελδηαθεξφκελν ηξέην, ν νπνένο κπνξεέ λα ζέγεηαη απφ ηελ απνδνρά ηεο πξνζθπγάο, πξνθεηκΫλνπ 

λα αζθάζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα Ϊξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαέσκα παξΫκβαζάο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ηεο πξνζθπγάο, γηα ηε δηαηάξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξΪμεο, πξνζθνκέδνληαο φια ηα θξέζηκα Ϋγγξαθα πνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ. 

β) ΓηαβηβΪδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα θαηΪζεζεο, ηνλ 

πιάξε θΪθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθΪ θνηλνπνέεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξέηνπο αιιΪ θαη 

ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επέ ηεο πξνζθπγάο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα 

παξαζΫζεη αξρηθά ά ζπκπιεξσκαηηθά αηηηνινγέα γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ 

πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά πξΪμεο. 

γ) Κνηλνπνηεέ ζε φια ηα κΫξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο ΠαξεκβΪζεηο θαη ηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα πνπ 

ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κΫζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ επνκΫλε 

εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ θαηΪζεζά ηνπο. 

δ) πκπιεξσκαηηθΪ ππνκλάκαηα θαηαηέζεληαη απφ νπνηνδάπνηε απφ ηα κΫξε κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ησλ απφςεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο . 

Ζ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ Ϋλδηθσλ 

βνεζεκΪησλ ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηΪ 

ησλ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο . 

Β. Όπνηνο Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ κπνξεέ λα δεηάζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθΪ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ 

π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιά ηεο εθηΫιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζά ηεο ελψπηνλ 

ηνπ αξκνδένπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξένπ, ην νπνέν απνθαέλεηαη ακεηαθιάησο. Γηθαέσκα Ϊζθεζεο ησλ 

έδησλ ελδέθσλ βνεζεκΪησλ Ϋρεη θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά αλ ε ΑΔΠΠ θΪλεη δεθηά ηελ πξνδηθαζηηθά 

πξνζθπγά. Με ηα Ϋλδηθα βνεζάκαηα ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ινγέδνληαη σο 

ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθεέο πξνο ηελ αλσηΫξσ απφθαζε 

πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζπληειεζηεέ αληηζηνέρσο Ϋσο 

ηε ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο ά ηελ πξψηε ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο αθχξσζεο .  

Ζ Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο δελ εμαξηΪηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο 

αθχξσζεο. Ζ αέηεζε αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη ζην σο Ϊλσ αθπξσηηθφ δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα 

δΫθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνέεζε ά ηελ πιάξε γλψζε ηεο απφθαζεο επέ ηεο πξνδηθαζηηθάο 

πξνζθπγάο θαη ζπδεηεέηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζά ηεο. Ζ Ϊζθεζά 

ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ πξνζσξηλά δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο 

απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. Γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο αηηάζεσο αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν 

απνθιεηζηηθΪ δηπιφηππν εέζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο ΟηθνλνκηθΫο Τπεξεζέεο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ ηνπ λ. 4412/2016. Με ηελ θαηΪζεζε ηεο 
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αηηάζεσο αλαζηνιάο ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο ηεο αέηεζεο αθχξσζεο δηαθφπηεηαη θαη αξρέδεη απφ ηελ 

επέδνζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Ο δηΪδηθνο πνπ πΫηπρε ππΫξ απηνχ ηελ αλαζηνιά ηεο εθηΫιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο, νθεέιεη κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επέδνζε ηεο 

απφθαζεο απηάο, λα αζθάζεη ηελ αέηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθΪ αέξεηαη απηνδηθαέσο ε ηζρχο ηεο 

αλαζηνιάο.  

Γ. ΓηαθνξΫο απφ ηνλ ζπγθεθξηκΫλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξΪμεηο ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο νη νπνέεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, ά ησλ νπνέσλ πξνθχπηεη εθ κΫξνπο ηνπ πιάξεο 

γλψζε, κεηΪ ηελ 1.9.2021, β) απφ παξαιεέςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ κΫξνπο ηεο κεηΪ ηελ 1.9.2021, 

εθδηθΪδνληαη κε ηηο λΫεο εηδηθΫο δηθνλνκηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 372 λ. 4412/2016 φπσο 

αληηθαηαζηΪζεθε κε ην Ϊξζξν 138 λ. 4782/2021 , ζχκθσλα κε ηηο νπνέεο:  

Με ην έδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθΪ λα αζθεζεέ αέηεζε αλαζηνιάο εθηΫιεζεο θαη αθχξσζεο 

ησλ απνθΪζεσλ ηεο ΑΔΠΠ.  

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε θαη ε Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδένπ δηθαζηεξένπ θσιχνπλ, 

εθ ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κΫρξη ηελ Ϋθδνζε ηεο νξηζηηθάο δηθαζηηθάο απφθαζεο, εθηφο 

εΪλ κε πξνζσξηλά δηαηαγά ην δηθαζηάξην απηφ απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. Δπέζεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ 

Ϊζθεζε θαη ε Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο γηα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο, εθηφο εΪλ κε πξνζσξηλά δηαηαγά ην 

δηθαζηάξην απηφ απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ.  

3.5 Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη, αηηηνινγεκΫλα, ηε 

δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά 

παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ηεο σο Ϊλσ 

Δπηηξνπάο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα 

απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο φηαλ απηά απνβεέ Ϊγνλε εέηε ιφγσ 

κε ππνβνιάο πξνζθνξΪο εέηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε ηνπ 

δεπηΫξνπ εδαθένπ ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 105, πεξέ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Δπέζεο κπνξεέ λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζέα:  α) ιφγσ παξΪηππεο δηεμαγσγάο ηεο δηαδηθαζέαο 

αλΪζεζεο, εθηφο εΪλ κπνξεέ λα ζεξαπεχζεη ην ζθΪικα ά ηελ παξΪιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

Ϊξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθΫο θαη ηερληθΫο παξΪκεηξνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε δηαδηθαζέα 

αλΪζεζεο Ϊιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηΫιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ δελ ελδηαθΫξεη πιΫνλ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ θνξΫα γηα ηνλ νπνέν πξννξέδεηαη ην ππφ αλΪζεζε αληηθεέκελν, γ) αλ ιφγσ 

αλσηΫξαο βέαο, δελ εέλαη δπλαηά ε θαλνληθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγεέζα πξνζθνξΪ 

θξηζεέ σο κε ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε, ε) ζηελ πεξέπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ϊξζξνπ 

97, πεξέ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα Ϊιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, 

φπσο ηδέσο, δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

 

 

4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπάζεηο  (θαιάο εθηΫιεζεο) 

4.1.1 Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο:  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηεο εθηηκψκελεο 

αμέαο ηεο ζχκβαζεο ά ηνπ ηκάκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξέο λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα δηθαηψκαηα 

πξναέξεζεο θαη θαηαηέζεηαη κΫρξη θαη ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
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ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα θαηαζΫζεη κΫρξη ηελ ππνγξαθά ηεο ηξνπνπνηεκΫλεο 

ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% 

επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ζηελ πεξέπησζε παξαβέαζεο, 

απφ ηνλ αλΪδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

θφξησζεο ά παξΪδνζεο, γηα δηΪζηεκα ηξηΪληα (30) εκεξψλ. 

Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηΪ απφ ηελ πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξέπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά 

ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο 

γέλεηαη κεηΪ απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη, ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ 

εθπξφζεζκνπ.  

Αλ ηα αγαζΪ εέλαη δηαηξεηΪ θαη ε παξΪδνζε γέλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθΪ, νη εγγπάζεηο 

θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθΪ, θαηΪ ην πνζφλ πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα 

ηνπ κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ. Γηα ηε ζηαδηαθά απνδΫζκεπζά 

ηνπο απαηηεέηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν 

παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε παξαπΪλσ ζηαδηαθά 

απνδΫζκεπζε γέλεηαη κεηΪ απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη, ησλ παξαηεξάζεσλ 

θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

4.1.2.  Δγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο 

Απαηηεέηαη ε πξνζθφκηζε «εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο» γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ ειαηησκΪησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ά ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγέα ησλ αγαζψλ θαηΪ ηελ πεξένδν 

εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο. Σν χςνο ηεο «εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο» νξέδεηαη ζε πνζνζηφ πΫληε 

ηνηο εθαηφ (5%) ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. Ζ επηζηξνθά ηεο αλσηΫξσ εγγχεζεο ιακβΪλεη 

ρψξα κεηΪ απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο, ζχκθσλα θαη κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 6.6 ηεο παξνχζαο. 

 

4.2  πκβαηηθφ Πιαέζην - ΔθαξκνζηΫα Ννκνζεζέα  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α΄. 

Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

4.3.2 ηηο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ λ. 2939/2001, 

επηπιΫνλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβΪλεηαη ν φξνο φηη ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη θαηΪ ηελ 

ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο λα ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

παξαγξΪθσλ 2 θαη 11 ηνπ Ϊξζξνπ 4β ά θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ά θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 16 

ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫζσ ηνπ αξρεένπ 

δεκνζηνπνέεζεο εγγεγξακκΫλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξεέηαη 

ζηελ ειεθηξνληθά ζειέδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκέαο ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνέν γέλεηαη 

ππνρξεσηηθΪ κλεέα ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ Ϋρεη ηηο ζπλΫπεηεο ηεο παξαγξΪθνπ 7 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.3.3. Ο αλΪδνρνο δεζκεχεηαη φηη :  

α) ζε φια ηα ζηΪδηα πνπ πξνεγάζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελάξγεζε αζΫκηηα, παξΪλνκα ά 

θαηαρξεζηηθΪ θαη φηη ζα εμαθνινπζάζεη λα κελ ελεξγεέ θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηΪ ην ζηΪδην 

εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, απφ ηε ζηηγκά πνπ ιΪβεη γλψζε, νπνηαδάπνηε 

θαηΪζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ά Ϊιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκέκσλ ά εμνπζηνδνηεκΫλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο 

θαη ππαιιάισλ ά ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνένπο απαζρνιεέ ζηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε 

ππεξγνιαβέαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ εκπιΫθνληαη θαζ’ νηνλδάπνηε 

ηξφπν ζηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά/θαη κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηελ Ϋθβαζε θαη ηηο 

απνθΪζεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πεξέ ηελ εθηΫιεζά ηεο, νπνηεδάπνηε θαη εΪλ ε θαηΪζηαζε απηά 

πξνθχςεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξάηξαο απηάο ηζρχνπλ, αλ ν αλΪδνρνο εέλαη Ϋλσζε, γηα φια 

ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεέ. ην ζπκθσλεηηθφ 

πεξηιακβΪλεηαη ζρεηηθά δεζκεπηηθά δάισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ.  

 

4.4 Τπεξγνιαβέα 

4.4.1. Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. Ζ ηάξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε 

ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη ζηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά ην φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε απηάο, εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε ζπγθεθξηκΫλε 

ρξνληθά ζηηγκά. ΔπηπιΫνλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θΪζε αιιαγά ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο 

ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο. ε πεξέπησζε 

δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο 

ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, νθεέιεη δε λα 

δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε 

απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα γλσζηνπνηάζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ 

δηαδηθαζέα.  

4.4.3. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο, 

φπσο απηνέ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.θαη κε ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 

2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνέν(α) ν αλΪδνρνο πξνηέζεηαη 

λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, ππεξβαέλνπλ ζσξεπηηθΪ  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. ΔπηπιΫνλ, πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο Ϊλσ 

ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεέ ά δχλαηαη λα 

απαηηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπ, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 

ηνπ λ. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

4.6 Γηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  
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4.6.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα 

θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

δ) ν αλΪδνρνο θαηαδηθαζηεέ ακεηΪθιεηα, θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα Ϋλα απφ ηα 

αδηθάκαηα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλΪδνρνο πησρεχζεη ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηεζεέ ππφ αλαγθαζηηθά 

δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

ά αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη δελ 

ηεξεέ ηνπο φξνπο απηάο ά εΪλ βξεζεέ ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλΪδνρνο ν 

νπνένο ζα βξεζεέ ζε κέα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά απνδεηθλχεη φηη 

εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα 

ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο.  

 

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκάο  

5.1.1. Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν:  

α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ πιηθψλ. 

  

Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ ΑλΪδνρν ησλ λνκέκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ 

λ. 4412/2016, θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζέεο ηεο Γεκνηηθάο Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο Βνΐνπ (Κχξηνο ηνπ Έξγνπ) πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά . Σα σο Ϊλσ παξαζηαηηθΪ θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθδέδνληαη κε ζηνηρεέα 

νθεηιΫηε απηΪ ηνπ Κπξένπ ηνπ Έξγνπ (ΓΖ.ΚΔ.ΒΟ.). 

Πην αλαιπηηθΪ, ν αλΪδνρνο-πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνζθνκέδεη: 

α) Σα θαηΪ λφκν πξνβιεπφκελα παξαζηαηηθΪ, (ηηκνιφγην θαη δειηέα απνζηνιάο ηνπ αλαδφρνπ-

πξνκεζεπηά) ζηα νπνέα ζα αλαγξΪθνληαη αθξηβψο νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ. 

β) Φνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα. 

 

5.1.2. Σνλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο: 

α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο 

αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 

αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε 

πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 
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γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο 

αξρηθάο θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).  

 

ε πεξέπησζε Ϋθδνζεο ηνπ ΠΓ ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Ν.4912/2022 (ΦΔΚ 59/17.03.2022 ηεχρνο Α’) 

«Δληαέα Αξρά Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο ηνπ Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο» ζα γέλεη 

θξΪηεζε χςνπο 0,1% επέ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ηεο πξνκάζεηαο ππΫξ ηεο εληαέαο Αξράο αληέ ησλ 

θξαηάζεσλ α θαη γ σο αλσηΫξσ. 

 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ 

επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ 

εηζνδάκαηνο 4% επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ, Ϊξζξν 64 λ.4172/2013. 

 

Σνλ αλΪδνρν-πξνκεζεπηά βαξχλνπλ, επέζεο, ηα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο πεξέιεςεο ηεο παξνχζεο 

δηαθάξπμεο (αξρηθάο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθάο). 

ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο ζα πξνζθνκέδεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν ην απνδεηθηηθφ πιεξσκάο ηνπ 

θφζηνπο εμφδσλ δεκνζέεπζεο. 

 

5.2 Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ 

απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ (Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο): 

α) ζηελ πεξέπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 105 πεξέ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε ά/θαη 

δελ ζπκκνξθσζεέ κε ηηο ζρεηηθΫο γξαπηΫο εληνιΫο ηεο ππεξεζέαο, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε 

ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκΫλνπ ρξφλνπ εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ά δελ αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ αγαζΪ ά δελ επηζθεπΪζεη 

ά δελ ζπληεξάζεη απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο 

παξαγξΪθνπ. 

ηελ πεξέπησζε ζπλδξνκάο ιφγνπ Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηΪ ηελ σο Ϊλσ πεξέπησζε 

γ, ε αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ζηνλ αλΪδνρν εηδηθά φριεζε, ε νπνέα κλεκνλεχεη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/20161 θαη πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο 

νθεέιεη λα πξνβεέ ν αλΪδνρνο, πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκνξθσζεέ, κΫζα ζε πξνζεζκέα 15 εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο αλσηΫξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκέα πνπ ηεζεέ κε ηελ εηδηθά φριεζε, παξΫιζεη, ρσξέο 

ν αλΪδνρνο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κΫζα ζε πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Ο αλΪδνρνο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξΫα εθηΫιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο ά αλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ 

θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ πεξέπησζε, 

β) - 

γ) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά 

πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, 

αλαζΫηνληαο ην αλεθηΫιεζην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο 

νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ εέρε ιΪβεη κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δελ απνδερζεέ ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά 
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κπνξεέ λα πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξΫα, απφ ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα εέηε κε δηελΫξγεηα λΫαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο 

ζχκβαζεο εέηε κε πξνζθπγά ζηε δηαδηθαζέα δηαπξαγκΪηεπζεο, ρσξέο πξνεγνχκελε δεκνζέεπζε, 

εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Σν δηαθΫξνλ ππνινγέδεηαη κε 

ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π  

Όπνπ:  

Γ = ΓηαθΫξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ ηα 

αγαζΪ πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηα 

αλσηΫξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθΫξνλ ιακβΪλεη ζεηηθΫο ηηκΫο, αιιηψο ζεσξεέηαη έζν κε κεδΫλ. 

ΣΚΣ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ 

ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηνλ λΫν αλΪδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ 

ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνέα θεξχρζεθε Ϋθπησηνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Π = πληειεζηάο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο Ϋκκεζεο δεκέαο έζνο κε 1,02. 

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο επηβΪιιεηαη ζηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα κε απφθαζε ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, πνπ εθδέδεηαη ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα δεθανθηψ (18) κελψλ κεηΪ ηελ Ϋθδνζε 

θαη ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θάξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ησλ 

αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα ζε ηξέην 

νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ εέζπξαμε ηνπ δηαθΫξνληνο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα κπνξεέ λα 

εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Κψδηθα Δέζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθΫξνλ εηζπξΪηηεηαη ππΫξ 

ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

γ) ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα επηβιεζεέ πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβΪζεσλ πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016 

θαηΪ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 74 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ, πεξέ απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα απφ δεκφζηεο ζπκβΪζεηο. 

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεέ - παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 

κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, 

επηβΪιιεηαη πξφζηηκν πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ 

πιηθψλ, ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο 

ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ. 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζε- παξΪδνζε ά 

αληηθαηΪζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα 

δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ επζχλεηαη ν αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, 

αληέζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξΪδνζεο. 

Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκάο ηνπ αλαδφρνπ ά, ζε 

πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιάο αληέζηνηρα, εθφζνλ ν αλΪδνρνο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβΪιινληαη αλαιφγσο ζε φια 

ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

5.3 ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ησλ ζπκβΪζεσλ   

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ φξσλ 

ησλ Ϊξζξσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξΪδνζεο 

πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηΪζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγά ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθάζεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο ελψπηνλ ηνπ θνξΫα πνπ 

εθηειεέ ηε ζχκβαζε κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο 
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θνηλνπνέεζεο ά ηεο πιάξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο 

αλαζηΫιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο απνθαζέδεη ην αξκνδέσο απνθαηλφκελν 

φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο πεξέπησζεο β΄ ηεο 

παξαγξΪθνπ 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγΪλνπ, εληφο πξνζεζκέαο ηξηΪληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ Ϊζθεζά ηεο, Ϊιισο ζεσξεέηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζεέζα. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο απηάο δελ 

ρσξεέ ε Ϊζθεζε Ϊιιεο νπνηαζδάπνηε θχζεο δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο. Αλ θαηΪ ηεο απφθαζεο πνπ 

επηβΪιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεέ εκπξφζεζκα ε πξνζθπγά ά αλ απνξξηθζεέ απηά απφ ην απνθαηλφκελν 

αξκνδέσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζέζηαηαη νξηζηηθά. Αλ αζθεζεέ εκπξφζεζκα πξνζθπγά, 

αλαζηΫιινληαη νη ζπλΫπεηεο ηεο απφθαζεο κΫρξη απηά λα νξηζηηθνπνηεζεέ. 

5.4 Γηθαζηηθά επέιπζε δηαθνξψλ 

ΚΪζε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΪζεηο πνπ ζπλΪπηνληαη 

ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο ά αγσγάο ζην Γηνηθεηηθφ 

Δθεηεέν ηεο ΠεξηθΫξεηαο, ζηελ νπνέα εθηειεέηαη εθΪζηε ζχκβαζε, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 

παξ. 1 Ϋσο θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο ζην 

Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν πξνεγεέηαη ππνρξεσηηθΪ ε ηάξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθΪ ε 

πξνζθπγά απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Αλ ν αλΪδνρνο ηεο ζχκβαζεο εέλαη θνηλνπξαμέα, ε πξνζθπγά 

αζθεέηαη εέηε απφ ηελ έδηα εέηε απφ φια ηα κΫιε ηεο. Γελ απαηηεέηαη ε ηάξεζε ελδηθνθαλνχο 

δηαδηθαζέαο αλ αζθεέηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγά, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνέαο δελ ζσξεχεηαη 

αέηεκα αθχξσζεο ά ηξνπνπνέεζεο δηνηθεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο. 

6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζε Ϋμη (06) κάλεο, απφ ηελ 

ππνγξαθά ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθΫο πξνυπνζΫζεηο: α) ηεξνχληαη νη φξνη 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 πεξέ ηξνπνπνέεζεο ζπκβΪζεσλ θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηνπο, β) Ϋρεη εθδνζεέ αηηηνινγεκΫλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ, εέηε κε πξσηνβνπιέα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαη εθφζνλ ζπκθσλεέ ν 

αλΪδνρνο, εέηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνέν ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ πξηλ 

απφ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο παξΪηαζεο εέλαη έζν ά κηθξφηεξν 

απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο.  ηελ πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξΪδνζεο, ν ρξφλνο παξΪηαζεο δελ ζπλππνινγέδεηαη ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο. 

ηελ πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο Ϋπεηηα απφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ, 

επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζεο. 

Με αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, ε νπνέα εθδέδεηαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγΪλνπ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ν ζπκβαηηθφο 

ρξφλνο θφξησζεο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα κεηαηέζεηαη. ΜεηΪζεζε επηηξΫπεηαη κφλν φηαλ 

ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη, πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηΪζεζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξΪδνζεο δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο. 

6.1.2. ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο 

ά, εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην πιηθφ, ν αλΪδνρνο 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ ππεξεζέα πνπ εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα, ηελ απνζάθε 

ππνδνράο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, γηα ηελ εκεξνκελέα πνπ πξνηέζεηαη λα παξαδψζεη 

ην πιηθφ, ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο λσξέηεξα. 

ΜεηΪ απφ θΪζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζάθε ππνδνράο απηψλ, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβΪιεη ζηελ ππεξεζέα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζάθεο, ζην νπνέν 

αλαθΫξεηαη ε εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 

εθηΫιεζε ηεο νπνέαο πξνζθνκέζηεθε. 

6.2  Παξαιαβά πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ 
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6.2.1. H παξαιαβά ησλ εηδψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πξσηνβΪζκηεο ά θαη δεπηεξνβΪζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ. 

ΚαηΪ ηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο θαη 

εθφζνλ ην επηζπκεέ κπνξεέ λα παξαζηεέ θαη ν πξνκεζεπηάο.  

Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 

Ζ επηηξνπά παξαιαβάο, κεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ 

– νξηζηηθφ- παξαιαβάο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξάζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 

ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο (πξσηνβΪζκηεο – δεπηεξνβΪζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κε βΪζε ηνπο 

ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, κπνξνχλ λα παξαπΫκπνληαη γηα 

επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο χζηεξα απφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ ά 

απηεπΪγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα Ϋμνδα βαξχλνπλ ζε θΪζε 

πεξέπησζε ηνλ αλΪδνρν. 

Δπέζεο, εΪλ ν ηειεπηαένο δηαθσλεέ κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ  

δηελεξγάζεθαλ απφ πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο κπνξεέ λα δεηάζεη 

εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθεέσλ αληηδεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αξρηθάο εμΫηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  

πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηΫιεζκα  ηεο θαη’ Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν κΫξε. 

Ο αλΪδνρνο δελ κπνξεέ λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο κεηΪ ηα 

απνηειΫζκαηα ηεο θαη’ Ϋθεζε εμΫηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβάο 

πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα ζηνπο θαησηΫξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο:  

Δληφο ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, θαηΪ κΫγηζην, απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ 

πιηθψλ. 

Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ 

επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξεέηαη 

φηη ε παξαιαβά ζπληειΫζζεθε απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ θαη 

εθδέδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε κφλν ην 

ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, 

ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη δειηέν εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ θαη 

εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 1 θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα 

ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθνληαη 

πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.3  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – ΑληηθαηΪζηαζε 

6.4.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, 

κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα 

ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 

αλΪδνρνο ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 
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Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ 

ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 

θαη 3  ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.4  Γεέγκαηα – Γεηγκαηνιεςέα – ΔξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο 

Γελ απαηηεέηαη θαηΪζεζε δεηγκΪησλ.  

6.5  Αλαπξνζαξκνγά ηηκάο  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

6.6  ΔγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα πξνκάζεηαο  

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα θαιχπηνληαη κε εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ρξνληθάο δηΪξθεηαο 

ηνπιΪρηζηνλ γηα δχν (2) Ϋηε. 

ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο, ν αλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο. Δπέζεο, νθεέιεη θαηΪ ην ρξφλν ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο λα πξνβαέλεη 

ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληάξεζε θαη λα απνθαηαζηάζεη νπνηαδάπνηε βιΪβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ 

πεξηγξΪθεηαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ζηα ινηπΪ ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπά 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ά ε εηδηθά επηηξνπά πνπ νξέδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά πξνβαέλεη ζηνλ απαηηνχκελν Ϋιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο 

ζρεηηθΪ πξαθηηθΪ. ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ 

ππνρξεψζεηο, επηηξνπά εηζεγεέηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ Ϋθπησζε ηνπ 

αλαδφρνπ. 

ΜΫζα ζε Ϋλα (1) κάλα απφ ηελ ιάμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο ε σο Ϊλσ 

επηηξνπά ζπληΪζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο, ζην νπνέν 

απνθαέλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηάζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο, νιηθάο ά κεξηθάο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ  

θαηΪπησζε ηεο εγγπάζεσο θαιάο ιεηηνπξγέαο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 πεξέ 

εγγπάζεσλ θαη ζηελ παξΪγξαθν 4.1.2 ηεο παξνχζαο.  

Σν πξσηφθνιιν εγθξέλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΟΨΟΤ 

 

ΕΔΤΚΛΖ ΥΡΖΣΟ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η - Αλαιπηηθά Πεξηγξαθά Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ ηεο χκβαζεο 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Ζ παξνχζα κειΫηε αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ εζηέαζεο ηνπ ΚΫληξνπ Ζκεξάζηαο Φξνληέδαο 

ΖιηθησκΫλσλ (ΚΖΦΖ) ηΪηηζηαο. Ζ πξνκάζεηα ζα θαιχςεη ηηο αλΪγθεο ιεηηνπξγέαο εθηφο ηνπ ΚΖΦΖ 

ηΪηηζηαο θαη ησλ ΚΖΦΖ Σζνηπιένπ θαη ΚΖΦΖ Πεληαιφθνπ ζην Γάκν Βνΐνπ. Ο εμνπιηζκφο ζα 

εγθαηαζηαζεέ ζε αέζνπζα ηνπ πξψηνπ επηπΫδνπ ηνπ θηηξένπ ηνπ ΚΑΠΖ ηΪηηζηαο ζην νπνέν 

ζηεγΪδεηαη ην ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο. Σν ΚΑΠΖ ηΪηηζηαο αλεγΫξζεθε κε ηελ 78/2004 Οηθνδνκηθά Άδεηα. 
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Οη αλΪγθεο γηα ηελ θξνληέδα ησλ ειηθησκΫλσλ ζηνλ Γάκν Βνΐνπ δπζηπρψο εέλαη απμαλφκελεο ιφγσ 

ηεο Ϋληνλεο θξέζεο πνπ καζηέδεη ηνπο βαζηθνχο παξαγσγηθνχο θιΪδνπο ηεο νηθνλνκέαο ηνπ (αγξνηηθά, 

θηελνηξνθηθά θαη γνπλνπνηέα). Ζ θξέζε απηά εμαλαγθΪδεη ηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνράο ζηελ 

αζηπθηιέα κε Ϊκεζε επέπησζε πνιινέ ειηθησκΫλνη λα παξακΫλνπλ κφλνη ηνπο. Ζ νηθνλνκηθά 

θαηΪζηαζε ησλ ζπγγελψλ ησλ ειηθησκΫλσλ εέλαη ηΫηνηα πνπ δελ επηηξΫπεη ηελ θΪιπςε ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ θξνληέδα ηνπο. 

ην ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο εέλαη εγγεγξακκΫλα 40 Ϊηνκα, ζην ΚΖΦΖ Σζνηπιένπ 30 θαη ζην ΚΖΦΖ 

Πεληαιφθνπ 20. Με βΪζε φκσο ηελ δηακνξθσκΫλε θαηΪζηαζε θαη ηηο πξννπηηθΫο ν εμνπιηζκφο δελ 

ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο κφλν ησλ 90 αηφκσλ πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλα ηψξα ζηα ηξέα 

ΚΖΦΖ αιιΪ θαη πνιχ πεξηζζφηεξσλ αθφκα. 

Ζ κειΫηε ζπληΪρηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ δαπΪλε γηα ηελ πξνκάζεηα 

πξνυπνινγέδεηαη ζπλνιηθΪ γηα φιεο ηηο θαηεγνξέεο εμνπιηζκνχ ζην πνζφ ησλ 71.858,00 επξψ 

πεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24%, ε νπνέα ζα ρξεκαηνδνηεζεέ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα (Π.Δ.Π.) Γπηηθάο Μαθεδνλέαο 2014-2020 ζην πιαέζην ηεο Πξφζθιεζεο κε ηέηιν 

«ΓξΪζεηο αλΪπηπμεο θαη αλαβΪζκηζεο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (Κσδ. Πξφζθιεζεο 143)». 

 

Σα πξνο πξνκάζεηα εέδε θαηαηΪζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV) : 39711000-9  «ΟηθηαθΫο ειεθηξηθΫο ζπζθεπΫο καγεηξηθάο». 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξεέηαη ζε ηκάκαηα θαη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ ηεο πξνκάζεηαο. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο 

απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 71.858,00€ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 

24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ: 57.950,00€  θαη ΦΠΑ 24%: 13.908,00€). 

Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη  ζε  Ϋμη (06) κάλεο. 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Απαηηάζεηο επέ πνηλάο απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηά 

Σα αλσηΫξσ εέδε ζα εέλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο θαη ζα δηαζΫηνπλ φια ηα απαξαέηεηα πηζηνπνηεηηθΪ 

πνηφηεηαο θαη ηηο εγγπάζεηο θαιάο ιεηηνπξγέαο. Θα αθνινπζνχλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο HACCP 

πνπ δηΫπνπλ ηελ θαηαζθεπά ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ, ηνπο θαλφλεο αζθΪιεηαο ιεηηνπξγέαο CE θαη 

γεληθΪ ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο φπσο απηΫο ηζρχνπλ ζάκεξα. 

ηηο δηαζηΪζεηο ησλ ηκεκΪησλ ηνπ εμνπιηζκνχ ε επηηξεπφκελε αλνρά εέλαη έζε κε ±5,00%. 

Σα πηζηνπνηεηηθΪ ζα εέλαη ζηελ Διιεληθά ε Αγγιηθά γιψζζα. 

Ο πξνκεζεπηάο ζα αλαιΪβεη λα ηνπνζεηάζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιάξε ιεηηνπξγέα ηελ εγθαηΪζηαζε. 

Θα παξαδψζεη ιεπηνκεξά ζρΫδηα κε ηελ αξρηηεθηνληθά δηΪηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ηνπ 

καγεηξεένπ θαζψο θαη ιεπηνκεξά ζρΫδηα Ζ/Μ θαηφςεσλ ηεο εγθαηΪζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα θαιχπηνληαη κε εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ρξνληθάο δηΪξθεηαο 

ηνπιΪρηζηνλ γηα δχν (2) Ϋηε. 

Ο πξνκεζεπηάο ζα πξνζθνκηζηεέ Τπεχζπλε Γάισζε φηη ζε πεξέπησζε βιΪβεο θΪπνηνπ κεραλάκαηνο 

νθεέιεη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 24-48 σξψλ, απφ ηελ ελεκΫξσζε ηεο ππεξεζέαο, λα δηαγλψζεη ην 

πξφβιεκα θαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 24-48 σξψλ λα επηζθεπΪζεη ηε δεκέα ηνπ. 

Ο πξνκεζεπηάο ζα πξνζθνκηζηεέ ππεχζπλε δάισζε γηα δεθαεηά ππνζηάξημε ζε παξνρά 

αληαιιαθηηθψλ. 

Θα πξνζθνκέζεη ηερληθΪ θπιιΪδηα γηα ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε. 

Δπέζεο ν πξνκεζεπηάο ζα αλαιΪβεη ηελ ππνρξΫσζε λα εθπαηδεχζεη ηνπο ρξάζηεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

ΔηδηθΪ ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 

 

1. Κνπδέλα ειεθηξηθά 126×90×85 cm, κε 6 εζηέεο θαη θνχξλν εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 54×70×30 

cm. 
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ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Κνπδέλα ειεθηξηθά κε 6 εζηέεο θαη θνχξλν. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 126×90×85cm 

ΔζσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο θνχξλνπ: 54×70×30cm 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσηνο ρΪιπβαο AISI 304. 

Ηζρχο: 23,00kW 

Σξνθνδνζέα: 3L+N, 230V 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ΘεξκνζΪιακνο κε επαγσγά ζεξκφηεηαο γηα ηελ δηαηάξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζέαο ησλ καγεηξεπκΫλσλ γεπκΪησλ. 

 

2. ΦξηηΫδα ειεθηξηθά δηπιά ρσξεηηθφηεηαο 13+13lt, δηαζηΪζεηο 74×64×44 cm. 

ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: Ζιεθηξηθά θξηηΫδα δηπιάο ρσξεηηθφηεηαο 13+13lt. 

ΓηαζηΪζεηο: 74,00×64,00×44,00cm. 

Θεξκνθξαζέα: 50νC – 200νC. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην AISI 304. 

Ηζρχο: 2×8,40kW 

Σξνθνδνζέα: 3L+N, 380V 

 

3. Φνχξλνο ειεθηξηθφο θπθινζπκηθφο αηκνχ. ΓηαζηΪζεηο 110,20×93,20×181,20 cm, γηα 20×2/1GN ά 

40×1/1GN. 

ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: Φνχξλνο ειεθηξηθφο θπθινζεξκηθφο θαη αηκνχ κε ζπλδπαζηηθφ καγεέξεκα κε 

95 πξνγξΪκκαηα.  

Απηφκαην πιχζηκν: ΝΑΗ 

Αξηζκφο γεπκΪησλ: 300/500. 

ΓηαζηΪζεηο: 110,20×93,20×181,20cm. 

Υσξεηηθφηεηα: 20×2/1GN ά 40×1/1GN. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην AISI 304. 

Ηζρχο: 73,20kW 

Σξνθνδνζέα: 3 NAC, 400V -50Hz. 

 

 

3α. Σαςέ GN 1/1X6,50, δηαζηΪζεηο 53,00×32,50×6,50cm 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Σαςέ GN 1/1X6,50.  

ΓηαζηΪζεηο: 53,00×32,50×6,50cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην πιηθφ θαηΪιιειν γηα θνχξλν. 

 

3β. Σαςέ GN 2/1X6,50, δηαζηΪζεηο 65,00×53,00×6,50cm. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Σαςέ GN 2/1X6,50.  

ΓηαζηΪζεηο: 65,00×53,00×6,50cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην πιηθφ θαηΪιιειν γηα θνχξλν. 

 

4. ΔξκΪξην 100×90×85 cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: Γχν ζπξφκελεο. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓεσκεηξηθΫο δηαζηΪζεηο: 100,00×90,00×85,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά θαηαζθεπά. 

 

5. ΔξκΪξην 80×90×85, κε 2 πφξηεο αλνηγφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο. 
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ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓηαζηΪζεηο: 80×90×85cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά θαηαζθεπά. 

 

6. ΔξκΪξην βΪζε θξηηΫδαο 74×90×60 cm, κε 2 πφξηεο αλνηγφκελεο ρσξέο ξΪθη ζηε κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο. 

ΡΪθη: -- 

ΓηαζηΪζεηο: 74,00×90,00×60,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά θαηαζθεπά. 

 

7. Φνχζθα ηνέρνπ 370×90×60cm, κε ππνδνρΫο γηα θέιηξα (ρσξέο κνηΫξ απνξξφθεζεο). 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Φνχζθα ηνέρνπ, ζηηβαξά θαηαζθεπά. 

ΤπνδνρΫο γηα θέιηξα: ΝΑΗ 

ΜνηΫξ απνξξφθεζεο: ΟΥΗ 

ΓηαζηΪζεηο: 370×90×60cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

 

8. ΔξκΪξην 100×70×85cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: Γχν ζπξφκελεο. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓηαζηΪζεηο: 100,00×70,00×85,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά θαηαζθεπά. 

 

 

9. ΛΪληδα θιεηζηά 140×70×85cm, κε 2 γνχξλεο 40×40×25 cm. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΛΪληδα θιεηζηά. 

ΓηαζηΪζεηο: 140,00×40,00×25,00cm 

Γνχξλεο: Γχν δηαζηΪζεσλ 40,00×40,00×25,00cm. 

Πφξηεο: πξφκελεο. 

ΚαπΪθη: θαθσηφ κε βνχιεο απνζηξΪγγηζεο θαη ζάθσκα ζηελ πιΪηε 6,00cm γηα θαιχηεξε 

ζηεγαλφηεηα. 

Υσξεηηθφηεηα: 510lt. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,80mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνμεέδσηα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ:  

ηηβαξά θαηαζθεπά. 

Υσξέο πιΪηε γηα επθνιέα ζπλδΫζεσλ πδξαπιηθψλ 

 

10.  Φπγεέν πΪγθνο ζπληάξεζε 185×70×85cm, κε 3 πφξηεο. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Φπγεέν πΪγθνο ζπληάξεζεο. 

Πφξηεο: Σξεηο αλνηγφκελεο κε κεληεζΫδεο επαλαθνξΪο θαη καγλεηηθΪ ιΪζηηρα. 

ρΪξεο:  

Μηα πιαζηηθνπνηεκΫλε ξπζκηδφκελε αλΪ 7,00cm. 

Έλα δεχγνο γηα θΪζε πφξηα πξννξηδφκελα γηα ηαςέ GN 1/1. 
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Μφλσζε: Οηθνινγηθά απφ πνιπνπξεζΪλε πΪρνπο 6cm. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ Φχμεο: 

Σχπνο βεβηαζκΫλεο ςχμεο. 

ΦξΫνλ νηθνινγηθφ R290. 

Δχξνο ζεξκνθξαζέαο: Απφ 0oC Ϋσο +10oC. 

ΘεξκνζηΪηεο ςεθηαθφο κε απηφκαηε απφςπμε. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 185,00×70,00×85,00cm. 

Υσξεηηθφηεηα: 510lt. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνημεέδσηα. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

ΠΪησκα κε πγεηνλνκηθΫο γσλέεο 

ηνηρεέν βακκΫλν κε αληηδηαβξσηηθά πξνζηαζέα. 

Σεξκαηηθφο δηαθφπηεο παχζεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζηνηρεένπ κε ην Ϊλνηγκα ηεο πφξηαο. 

Δζσηεξηθφο θσηηζκφο LED. 

Ηζρχο: 350Watt 

Σξνθνδνζέα: 220 -240V, 50Hz. 

 

10α.  ΡαθηΫξα επηηξαπΫδηα 185×35×70 cm κε 2 ξΪθηα (γηα ην ςπγεέν). 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΡαθηΫξα επηηξαπΫδηα ιπφκελε, ζηηβαξάο θαηαζθεπάο πξννξηδφκελε γηα ην 

ςπγεέν (10). 

ΡΪθη: Γχν ξπζκηδφκελα αλΪ 10cm. 

ΓηαζηΪζεηο: 185,00×35,00×70,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα αληέ-καγλεηηθφ πΪρνπο 0,8mm. 

 

11.  ΔξκΪξην δηπιάο φςεσο 180×70×85 cm, κε ζπξφκελεο πφξηεο θαη απφ ηηο 2 πιεπξΫο κε 1 ξΪθη 

ζηε κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην δηπιάο φςεσο. 

Πφξηεο: πξφκελεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξΫο. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓηαζηΪζεηο: 180,00×70,00×85,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσηνο ρΪιπβα αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά θαηαζθεπά. 

 

 

11α.  ΡαθηΫξα επηηξαπΫδηα 180×35×70 cm κε 2 ξΪθηα (γηα ην εξκΪξην). 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔπηηξαπΫδηα ιπφκελε θαη ζα πξννξέδεηαη γηα ην εξκΪξην (11). 

Πφξηεο: Γχν ζπξφκελεο. 

ΡΪθη: Γχν ξπζκηδφκελα αλΪ 10cm. 

ΓηαζηΪζεηο: 180,00×35,00×70,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά θαηαζθεπά. 

 

12.  Πιπληάξην πηΪησλ, δηαζηΪζεηο 75×88×139 cm. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Πιπληάξην πηΪησλ. 

Πφξηα: Μέα κε Ϊλνηγκα 40cm. 

Υξφλνο πιχζεο: 120sec. 

Υσξεηηθφηεηα θΪδνπ: Ϋσο 60lt. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε.  

ΓηαζηΪζεηο: 75,00×88,00×139,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα AISI 304. 
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Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΚαιΪζη: δηαζηΪζεηο 50,00×50,00cm. 

ΜΫγηζηε Ηζρχο: 8,60kW. 

Ηζρχο boiler: 7,50kW. 

Ηζρχο αληιέαο: 5,00HP. 

Κηλεηάξηα ηζρχο θΪδνπ: 6kW. 

Σξνθνδνζέα: 380 – 415V 3 ~ N 50/60Hz. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ 

Γπλαηφηεηα εχθνιεο ρξάζεο θαη θαζαξηζκνχ. 

Αλνμεέδσηα κπεθ πιχζεο θαη μεβγΪικαηνο 

Θεξκφ – αζθΪιεηα boiler θαη θΪδνπ. 

ηΪληαξ ζεξκφκεηξν boiler θαη θΪδνπ. 

 

13.  ΛΪληδα θιεηζηά δηαζηΪζεσλ 160,00×70,00×85,00 cm. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΛΪληδα θιεηζηά. 

ΓηαζηΪζεηο: 160,00×70,00×85,00cm 

Γνχξλεο: Γχν δηαζηΪζεσλ 50,00×50,00cm. 

Πφξηεο: πξφκελεο. 

ΚαπΪθη: θαθσηφ κε βνχιεο απνζηξΪγγηζεο θαη ζάθσκα ζηελ πιΪηε 6,00cm γηα θαιχηεξε 

ζηεγαλφηεηα. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,80mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνμεέδσηα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ:  

ηηβαξά θαηαζθεπά. 

Υσξέο πιΪηε γηα επθνιέα ζπλδΫζεσλ πδξαπιηθψλ. 

 

14.  ΔξκΪξην 200×70×85 cm κε πφξηεο ζπξφκελεο. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: πξφκελεο. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓηαζηΪζεηο: 200,00×70,00×85,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά θαηαζθεπά. 

 

15.  ΘΪιακνο ζεξκαηλφκελνο 137×82×207 cm, κε κφλσζε, 2 πφξηεο, 10 ζρΪξεο INOX ζε θΪζε 

πφξηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΘΪιακνο ζεξκαηλφκελνο. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο κε κεληεζΫδεο επαλαθνξΪο θαη καγλεηηθΪ ιΪζηηρα. 

ρΪξεο:  

ΓΫθα ζρΪξεο INOX. 

ΓΫθα δεχγε νδεγνχο γηα θΪζε πφξηα πξννξηδφκελα γηα ηαςέ GN 1/1. 

Μφλσζε: Οηθνινγηθά απφ πνιπνπξεζΪλε πΪρνπο 7cm ζην ζψκα θαη 8cm ζην πΪησκα. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ ΘΫξκαλζεο: ΘΫξκαλζε κε αΫξα. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 137,00×82,00×207,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα αληέ-καγλεηηθφ. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνημεέδσηα. 

 

16.  ΔξκΪξην ζθεπψλ 120×70×200 cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 3 ξΪθηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην ζθεπψλ. 

Πφξηεο: Γχν ζπξφκελεο 

ΡΪθηα: Σξέα. 
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ΓεσκεηξηθΫο δηαζηΪζεηο: 120,00×70,00×200,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά θαηαζθεπά. 

 

17.  ΘΪιακνο ζπληάξεζεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε 

πφξηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΘΪιακνο ζπληάξεζεο. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο κε κεληεζΫδεο επαλαθνξΪο θαη καγλεηηθΪ ιΪζηηρα. 

ρΪξεο:  

Σξεηο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ξπζκηδφκελε αλΪ 7,00cm. 

Σξέα δεχγε γηα θΪζε πφξηα πξννξηδφκελα γηα ηαςέ GN 1/1. 

Μφλσζε: Οηθνινγηθά απφ πνιπνπξεζΪλε πΪρνπο 7cm ζην ζψκα θαη πΪρνπο 8cm ζην πΪησκα. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ Φχμεο: 

BεβηαζκΫλεο ςχμεο. 

ΦξΫνλ νηθνινγηθφ R290. 

Δχξνο ζεξκνθξαζέαο: Απφ -1oC Ϋσο +10oC. 

ΘεξκνζηΪηεο ςεθηαθφο κε απηφκαηε απφςπμε. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 137,00×82,00×207,00cm. 

Υσξεηηθφηεηα: 1.200-1250lt. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα αληέ-καγλεηηθφ. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνημεέδσηα. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

ΠΪησκα κε πγεηνλνκηθΫο γσλέεο 

Σεξκαηηθφο δηαθφπηεο παχζεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζηνηρεένπ κε ην Ϊλνηγκα ηεο πφξηαο. 

Αγσγφο ζηελ πιΪηε ηνπ ςπγεένπ γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκά ηεο ςχμεο 

Δζσηεξηθφο θσηηζκφο LED. 

Ηζρχο: 650Watt 

Σξνθνδνζέα: 220 -240V, 50Hz. 

 

18.  ΘΪιακνο θαηΪςπμεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε 

πφξηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΘΪιακνο θαηΪςπμεο. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο κε κεληεζΫδεο επαλαθνξΪο θαη καγλεηηθΪ ιΪζηηρα. 

ρΪξεο:  

Σξεηο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ξπζκηδφκελε αλΪ 7,00cm. 

Σξέα δεχγε γηα θΪζε πφξηα πξννξηδφκελα γηα ηαςέ GN1/1. 

Μφλσζε: Οηθνινγηθά απφ πνιπνπξεζΪλε πΪρνπο 7cm ζην ζψκα θαη πΪρνπο 8cm ζην πΪησκα. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ Φχμεο: 

BεβηαζκΫλεο ςχμεο. 

ΦξΫνλ νηθνινγηθφ R290. 

Δχξνο ζεξκνθξαζέαο: Απφ 0oC Ϋσο -20oC. 

ΘεξκνζηΪηεο ςεθηαθφο κε απηφκαηε απφςπμε. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 137,00×82,00×207,00cm. 

Υσξεηηθφηεηα: 1.200-1.250lt. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα αληέ-καγλεηηθφ. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνημεέδσηα. 

Ηζρχο: 850Watt 

Σξνθνδνζέα: 220 -240V, 50Hz. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

ΠΪησκα κε πγεηνλνκηθΫο γσλέεο 

Σεξκαηηθφο δηαθφπηεο παχζεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζηνηρεένπ κε ην Ϊλνηγκα ηεο πφξηαο. 
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Αγσγφο ζηελ πιΪηε ηνπ ςπγεένπ γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκά ηεο ςχμεο 

 

19.  ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα 150×60×180 cm, κε 4 ξΪθηα.  

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα – ιπφκελε. 

ΡΪθη: ΣΫζζεξα ξπζκηδφκελα αλΪ 10cm. 

ΓηαζηΪζεηο: 150,00×60,00×180,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο: 0,80mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

 

20.  ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα 120×60×180 cm, κε 4 ξΪθηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα - ιπφκελε. 

ΡΪθη: ΣΫζζεξα ξπζκηδφκελα αλΪ 10cm. 

ΓηαζηΪζεηο: 120,00×60,00×180,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο: 0,80mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

 

21.  Απνθινησηάο παηΪηαο επηηξαπΫδηνο 5kgr 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Απνθινησηάο παηΪηαο επηηξαπΫδηνο. 

Υσξεηηθφηεηα: 5kg. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσηνο ρΪιπβαο AISI 304. 

Ηζρχο: 0,50HP. 

Υξφλνο απνθινέσζεο: 2 – 3 min 

Παξαγσγά: 100kg/h 

 

22.  χζηεκα ππξφζβεζεο ηνπηθάο εθαξκνγάο ηχπνπ F. 

χζηεκα ηνπηθάο εθαξκνγάο, ηχπνπ F, γηα ην καγεηξεέν δηαζηΪζεσλ 370,00cm×100,00cm πεξέπνπ κε 

2 θαπλαγσγνχο, θαηΪιιειν γηα ηνπνζΫηεζε ζε ρψξνπο επαγγεικαηηθψλ καγεηξεέσλ πιάξεο, δειαδά 

πξνκάζεηα, κεηαθνξΪ θαη εγθαηΪζηαζε. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα πξΫπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ 

Ππξνζβεζηηθά δηΪηαμε 15/2014, θαζψο θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο ελ ηζρχ δηαηΪμεηο θαη λα ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθΪ απφ: 

1. Σελ εγθχθιην Γηαηαγά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ (Wet 

Chemical), απφ ην Αξρεγεέν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

2. Σελ Έθζεζε ΑλΪιπζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ (Wet Chemical) απφ ην 

γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 61047 Φ.701.6/27-11-2009 (παξΪγξαθνο 

9) εγθχθιην Γηαηαγά ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

3. Σν δειηέν αζθαιεέαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ ζηελ Διιεληθά Γιψζζα. 

4. Σελ ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο, πξνζαξκνζκΫλε ζην ελ ιφγσ καγεηξεέν, 

Ϋηνηκε γηα θαηΪζεζε ζηελ Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα θαη ππνγεγξακκΫλε απφ Μεραληθφ ηεο παξαγσγνχ 

Δηαηξεέαο. 

5. ΚαηΪινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα θαέλνληαη αλαιπηηθΪ νη πνζφηεηεο ησλ 

ηππνπνηεκΫλσλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ζσιελψζεσλ, 

εμαξηεκΪησλ ζχλδεζεο θαη ζηεξηγκΪησλ, ηα νπνέα πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο. 

6. Οδεγέεο εγθαηΪζηαζεο – ιεηηνπξγέαο θαη εκεξνιφγην πεξηνδηθνχ ειΫγρνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηάκαηνο. 

7. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνζθΫξνληνο απφ ηελ παξαγσγφ εηαηξεέα γηα ηελ λφκηκε εγθαηΪζηαζε ηνπ 

ζπζηάκαηνο ζηνλ Σειηθφ Υξάζηε. 

8. Τπεχζπλε Γάισζε πξνο ηελ Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα, ζηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη ε ζσζηά 

εγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο πνπ ζα θΫξεη ηελ ππνγξαθά Μεραληθνχ 

ηεο παξαγσγνχ Δηαηξεέαο. 

8. Ζ ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο ζα πξΫπεη λα κελ εμαξηΪηαη απφ ηελ Ζιεθηξηθά ΔλΫξγεηα, αιιΪ λα 

εέλαη κεραληθνχ ε πλεπκαηηθνχ ηχπνπ. 
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9. ΓνθηκΫο θαη παξΪδνζε ζε θαλνληθά ιεηηνπξγέα. 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΜΥ 
ΣΗΜΖ/ΣΜΥ 

(€) 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1 
Κνπδέλα ειεθηξηθά 126×90×85cm, κε 6 εζηέεο θαη 

θνχξλν εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 54×70×30cm. 
1 3.400,00 3.400,00 

2 
ΦξηηΫδα ειεθηξηθά δηπιά ρσξεηηθφηεηαο 13+13lt, 

δηαζηΪζεηο 74×64×44 cm. 
1 700,00 700,00 

3 

Φνχξλνο ειεθηξηθφο θπθινζπκηθφο αηκνχ. 

ΓηαζηΪζεηο 110,20×93,20×181,20cm, γηα 

20×2/1GN ά 40×1/1GN. 

1 30.700,00 30.700,00 

3α 
Σαςέ GN 1/1X6,50, δηαζηΪζεηο 

53,00×32,50×6,50cm. 
40 30,00 1.200,00 

3β 
Σαςέ GN 2/1X6,50, δηαζηΪζεηο 

65,00×53,00×6,50cm. 
20 50,00 1.000,00 

4 
ΔξκΪξην 100×90×85cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 

ξΪθη ζηε κΫζε. 
1 490,00 490,00 

5 
ΔξκΪξην 80×90×85cm, κε 2 πφξηεο αλνηγφκελεο κε 

1 ξΪθη ζηε κΫζε. 
1 450,00 450,00 

6 
ΔξκΪξην βΪζε θξηηΫδαο 74×90×60cm, κε 2 πφξηεο 

αλνηγφκελεο ρσξέο ξΪθη ζηε κΫζε. 
1 450,00 450,00 

7 
Φνχζθα ηνέρνπ 370×90×60cm, κε ππνδνρΫο γηα 

θέιηξα (ρσξέο κνηΫξ απνξξφθεζεο). 
1 670,00 670,00 

8 
ΔξκΪξην 100×70×85cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 

ξΪθη ζηε κΫζε. 
1 470,00 470,00 

9 
ΛΪληδα θιεηζηά 140×70×85cm, κε 2 γνχξλεο 

40×40×25. 
1 600,00 600,00 

10 
Φπγεέν πΪγθνο ζπληάξεζε 185×70×85cm, κε 3 

πφξηεο. 
1 1.100,00 1.100,00 

10

α 

ΡαθηΫξα επηηξαπΫδηα 185×35×70cm κε 2 ξΪθηα (γηα 

ην ςπγεέν). 
1 300,00 300,00 

11 

ΔξκΪξην δηπιάο φςεσο 180×70×85cm, κε 

ζπξφκελεο πφξηεο θαη απφ ηηο 2 πιεπξΫο κε 1 ξΪθη 

ζηε κΫζε. 

1 800,00 800,00 

11

α 

ΡαθηΫξα επηηξαπΫδηα 180×35×70cm κε 2 ξΪθηα (γηα 

ην εξκΪξην). 
1 280,00 280,00 

12 Πιπληάξην πηΪησλ, δηαζηΪζεηο 75×88×139cm. 1 2.950,00 2.950,00 

13 
ΛΪληδα θιεηζηά 160×70×85cm κε 2 γνχξλεο 

50×50cm. 
1 640,00 640,00 

14 ΔξκΪξην 200×70×85cm κε πφξηεο ζπξφκελεο. 1 530,00 530,00 

15 
ΘΪιακνο ζεξκαηλφκελνο 137×82×207cm, κε 

κφλσζε, 2 πφξηεο, 10 ζρΪξεο INOX ζε θΪζε πφξηα. 
1 1.950,00 1.950,00 
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΜΥ 
ΣΗΜΖ/ΣΜΥ 

(€) 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

16 
ΔξκΪξην ζθεπψλ 120×70×200cm, κε 2 πφξηεο 

ζπξφκελεο κε 3 ξΪθηα. 
1 670,00 670,00 

17 
ΘΪιακνο ζπληάξεζεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 

3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε πφξηα. 
2 1.550,00 3.100,00 

18 
ΘΪιακνο θαηΪςπμεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 

3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε πφξηα. 
1 1.700,00 1.700,00 

19 ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα 150×60×180cm, κε 4 ξΪθηα.  1 400,00 400,00 

20 ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα 120×60×180cm, κε 4 ξΪθηα. 1 400,00 400,00 

21 Απνθινησηάο παηΪηαο επηηξαπΫδηνο 5kgr. 1 1.100,00 1.100,00 

22 χζηεκα ππξφζβεζεο ηνπηθάο εθαξκνγάο ηχπνπ F. 1 1.900,00 1.900,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 57.950,00 

ΦΠΑ (24,00%): 13.908,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 71.858,00 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Γεληθά θαη Δηδηθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ  

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

(γεληθά - εηδηθά) 

 

Άξζξν 1ν:     Αληηθεέκελν ζπγγξαθάο. 

Αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο απνηειεέ ε πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ γηα ηελ πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε 

εμνπιηζκνχ εζηέαζεο ζην ΚΫληξν Ζκεξάζηαο Φξνληέδαο ΖιηθησκΫλσλ (ΚΖΦΖ) ηΪηηζηαο ηνπ Γάκνπ 

Βνΐνπ.  

Ζ πξνκάζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Άξζξν 2ν:     Ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. 

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπνληαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδέσο: 

- ηνπ λ. 4782/2021 (Α' 36/09.03.2021) “Δθζπγρξνληζκφο, απινπνέεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζένπ ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκέζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκεέο  ηεο 

Ϊκπλαο θαη ηεο αζθΪιεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο γηα ηελ αλΪπηπμε, ηηο ππνδνκΫο θαη ηελ πγεέα” 

- ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά 

ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

- ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ ΚξΪηνο: νξγΪλσζε, ιεηηνπξγέα & δηαθΪλεηα ηεο ΚπβΫξλεζεο, 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγΪλσλ & ηεο θεληξηθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο» θαη ηδέσο ηνπ Ϊξζξνπ 37  

- ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαέν θεέκελν Γηθνλνκέαο γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, νινθιεξσκΫλν 

λνκνζεηηθφ πιαέζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ Ϋιεγρν, ηξνπνπνηάζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 

Διεγθηηθφ πλΫδξην, δηαηΪμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά απνλνκά ηεο δηθαηνζχλεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 324-337 

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο 

Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 
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- ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ  ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1, 

- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο», 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην» 

- ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο δηνέθεζεο θαη 

νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιάξσζε», 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…», 

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ θαη 

πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν "Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα" θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”, 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

- ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο», 

- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο” θαη 

ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15, 

- ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθά Ηδηνθηεζέα, πγγεληθΪ Γηθαηψκαηα θαη ΠνιηηηζηηθΪ 

ΘΫκαηα”, 

- ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθά ΓηαθπβΫξλεζε (ΔλζσκΪησζε ζηελ Διιεληθά Ννκνζεζέα ηεο 

Οδεγέαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2019/1024) – ΖιεθηξνληθΫο Δπηθνηλσλέεο 

(ΔλζσκΪησζε ζην Διιεληθφ Γέθαην ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,  

- ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθάο Ννκνζεζέαο» 

- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνέεζε δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη 

ζηνηρεέα”, 

- ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο” 

- ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμΫηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.  

- ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο» 

- ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο 

«ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», 

- ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθά Σηκνιφγεζε ζην 

πιαέζην ησλ Γεκφζησλ πκβΪζεσλ δπλΪκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

- ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκφο Δζληθνχ Μνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγένπ ζην πιαέζην ησλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ». 

- ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 27εο Απξηιένπ 2016, γηα ηελ 

πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα 

θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 95/46/ΔΚ 

(Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζέα ΓεδνκΫλσλ) (Κεέκελν πνπ παξνπζηΪδεη ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ 

ΔΟΥ) OJ L 119,  

- ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρά Πξνζηαζέαο ΓεδνκΫλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηάξα, κΫηξα 

εθαξκνγάο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 

27εο Απξηιένπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη ελζσκΪησζε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 27εο Απξηιένπ 2016 θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

- ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ 

πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
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θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ 

αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ, 

 

Άξζξν 3ν:     εηξΪ  ηζρχνο  ηεπρψλ. 

Σα ηεχρε δεκνπξαηάζεσο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ελ πεξηπηψζεη δε αζπκθσλέαο κεηαμχ ησλ 

πεξηερνκΫλσλ εηο απηΪ φξσλ, ε ζεηξΪ ηζρχνο ησλ σο Ϊλσ ηεπρψλ θαζνξέδεηαη  σο θΪησζη:           

α. Ζ δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

β. Ζ ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ 

γ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

δ. Σν ηηκνιφγην κειΫηεο θαη ε Σερληθά Πεξηγξαθά 

ε. Ζ πξνζθνξΪ ηνπ κεηνδφηε 

 

Άξζξν 4ν:     Πξνυπνινγηζκφο  πξνκάζεηαο. 

Ζ δαπΪλε γηα ηελ ζπγθεθξηκΫλε πξνκάζεηα πξνυπνινγέδεηαη ζε 71.858,00€ € ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ 

Φ.Π.Α. 24 % θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεέ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Π.Δ.Π.) 

Γπηηθάο Μαθεδνλέαο 2014-2020 ζην πιαέζην ηεο Πξφζθιεζεο κε ηέηιν «ΓξΪζεηο αλΪπηπμεο θαη 

αλαβΪζκηζεο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (Κσδ. Πξφζθιεζεο 143)» 

 

Άξζξν 5ν:     Σξφπνο  αλαζΫζεσο  ηεο πξνκάζεηαο. 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ 

Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 θαη κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 

Ϊπνςε πξνζθνξΪ, κφλν βΪζεη ηηκάο (ρακειφηεξε ηηκά) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο κειΫηεο. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξεέηαη ζε ηκάκαηα θαη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ ηεο πξνκάζεηαο. 

ΜεηΪ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπληΪζζεηαη ζρεηηθά ζχκβαζε ε νπνέα ζα ππνγξΪθεηαη 

απφ ηα δχν κΫξε. 

ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο ζα 

εέλαη 4% επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α. 

ΔΪλ ε θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα δελ εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ά εκθαλέδεη 

ειαηηψκαηα ά θαθνηερλέεο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο αλΪινγα κε ην κΫγεζνο απηψλ εέηε λα 

απνθαηαζηάζεη απηΫο ε λα αληηθαηαζηάζεη ην πιηθφ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπάο 

παξαιαβάο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. 

Ο θαηαζθεπαζηάο απαηηεέηαη λα δηαζΫηεη φιεο ηηο πηζηνπνηάζεηο πνπ θαζηζηνχλ ηηο θαηαζθεπΫο 

αζθαιεέο. 

Σα εέδε ζα εέλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο θαη ζα δηαζΫηνπλ φια ηα απαξαέηεηα πηζηνπνηεηηθΪ 

πνηφηεηαο θαη ηηο εγγπάζεηο θαιάο ιεηηνπξγέαο. Θα αθνινπζνχλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο HACCP 

πνπ δηΫπνπλ ηελ θαηαζθεπά ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ, ηνπο θαλφλεο αζθΪιεηαο ιεηηνπξγέαο CE θαη 

γεληθΪ ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο φπσο απηΫο ηζρχνπλ ζάκεξα 

 

Άξζξν 6ν:     Πξνζεζκέα  παξΪδνζεο. 

Ο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεέ ζε αέζνπζα ηνπ πξψηνπ επηπΫδνπ ηνπ θηηξένπ ηνπ ΚΑΠΖ ηΪηηζηαο 

ζην νπνέν ζηεγΪδεηαη ην ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο.  

O πξνκεζεπηάο ζα αλαιΪβεη λα ηνπνζεηάζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιάξε ιεηηνπξγέα ηελ εγθαηΪζηαζε, 

κΫζα ζε Ϋμη (06) κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΪδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ Γάκν, ζα παξαδνζνχλ νη απαηηνχκελεο πηζηνπνηάζεηο, νη 

νδεγέεο ρξάζεσο, ηα βηβιέα ζπληεξάζεσλ, θαζψο θαη νπνηνδάπνηε επηπιΫνλ Ϋγγξαθν ά Ϊιιν 

πηζηνπνηεηηθφ απαηηεέηαη απφ ηε λνκνζεζέα. 

 

Άξζξν 7ν:     Παξαιαβά. 
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Ζ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά 

Παξαιαβάο  θαηφπηλ καθξνζθνπηθάο εμΫηαζεο θαη πξαθηηθάο δνθηκαζέαο, κε ηελ Ϋθδνζε ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ παξαιαβάο, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ παξΪδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκάζεηαο 

ηεξνπκΫλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ  πξνβιΫπνληαη ζηε ζρεηηθά λνκνζεζέα. 

 

Άξζξν 8ν:     Σξφπνο πιεξσκάο, θφξνη, ηΫιε, θξαηάζεηο, αλαζεψξεζε ηηκψλ 

Ζ  πιεξσκά  ζα  γέλεη  κφιηο  νινθιεξσζεέ  ε παξΪδνζε θαη πιάξεο ηνπνζΫηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη  

ππνβιεζνχλ  ηα  λφκηκα  δηθαηνινγεηηθΪ  πιεξσκάο.   

Σα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη εέλαη ηα παξαθΪησ: 

- Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά. 

- ΠηζηνπνηεηηθΪ ζπκκφξθσζεο εμνπιηζκνχ 

- Φνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα. 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γάκν Βνΐνπ. 

Ο αλΪδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξΫησο ηνπο θφξνπο, 

εμφδσλ εθηεισληζκνχ (εθ’ φζνλ απαηηνχληαη) ηΫιε θαη εηζθνξΫο ππΫξ ηνπ δεκνζένπ, πνπ ηζρχνπλ 

ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

Ζ πιεξσκά δελ ππφθεηηαη ζε θακέα αλαζεψξεζε γηα νπνηνδάπνηε ιφγν θαη αηηέα θαη παξακΫλεη 

ζηαζεξά θαη ακεηΪβιεηε θαζ’ φιε ηελ δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιάο. 

 

Άξζξν 9ν:     Λχζε, Καηαγγειέα χκβαζεο, Έθπησζε Αλαδφρνπ 

Ο Γάκνο Βνΐνπ δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

i) Αλ ν αλΪδνρνο δελ πινπνηεέ ην Ϋξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξέδεηαη ζηε ζχκβαζε, παξΪ ηηο πξνο ηνχην 

νριάζεηο ηεο ππεξεζέαο. 

ii) Αλ ν αλΪδνρνο εθρσξεέ ηε ζχκβαζε ρσξέο ηελ Ϊδεηα ηεο ππεξεζέαο. 

iii) Αλ ν αλΪδνρνο πησρεχζεη, ηεζεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά εθθαζΪξηζε, ιπζεέ ά αλαθιεζεέ ε 

Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ά γέλνπλ πξΪμεηο αλαγθαζηηθάο εθηειΫζεσο ζε βΪξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ά ζε 

ζεκαληηθφ κΫξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρεέσλ. 

iv) Αλ εθδνζεέ ηειεζέδηθε απφθαζε θαηΪ ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηνπ 

επαγγΫικαηφο ηνπ. 

 

Άξζξν 10ν:     Δγγχεζε - ΑληαιιαθηηθΪ 

Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ πεξηγξΪθεηαη απφ ην Σεχρνο Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξέδεηαη ζηηο πξνζθνξΫο ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη ζα αξρέδεη απφ ηελ 

παξαιαβά ηνπ εέδνπο πιάξνπο θαη Ϋηνηκνπ γηα ιεηηνπξγέα. 

Δπέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα θαιχπηνληαη κε εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο 

ρξνληθάο δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ γηα δχν (2) Ϋηε. 

 

Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα δεζκεχεηαη πσο κπνξεέ λα πξνκεζεχζεη κε αληαιιαθηηθΪ ησλ 

εμνπιηζκψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ γηα ηνπιΪρηζηνλ δΫθα Ϋηε. 

Ο πξνκεζεπηάο ζα πξνζθνκηζηεέ Τπεχζπλε Γάισζε φηη ζε πεξέπησζε βιΪβεο θΪπνηνπ κεραλάκαηνο 

νθεέιεη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 24-48 σξψλ, απφ ηελ ελεκΫξσζε ηεο ππεξεζέαο, λα δηαγλψζεη ην 

πξφβιεκα θαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 24-48 σξψλ λα επηζθεπΪζεη ηε δεκέα ηνπ. 

 

Άξζξν 11ν:     ΣειηθΫο δηαηΪμεηο. 

ρεηηθΪ κε ηηο θπξψζεηο θιπ. ά ηελ επέιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ Γάκνπ θαη πξνκεζεπηά, πξηλ θαη 

κεηΪ ηελ  ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, γέλεηαη εθαξκνγά ησλ ζρεηηθψλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – ΔΔΔ  

Απφ ηηο 2-5-2019, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο ζπληΪζζνπλ ην ΔΔΔ κε ηε ρξάζε  ηεο λΫαο ειεθηξνληθάο 

ππεξεζέαο Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πνπ πξνζθΫξεη ηε 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
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δπλαηφηεηα ειεθηξνληθάο ζχληαμεο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαένπ ΔγγξΪθνπ χκβαζεο 

(ΔΔΔ).  

Ζ ζρεηηθά αλαθνέλσζε εέλαη δηαζΫζηκε ζηε Γηαδηθηπαθά Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ 

«www.promitheus.gov.gr».  

Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρεένπ, εέηε ελζσκαηψλεηαη ζην θεέκελν ηεο δηαθάξπμεο, εέηε, σο αξρεέν PDF, 

ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, αλαξηΪηαη μερσξηζηΪ σο αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο.  

Tν αξρεέν XML αλαξηΪηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πξνθεηκΫλνπ λα ζπληΪμνπλ 

κΫζσ ηεο ππεξεζέαο eΔΔΔ ηε ζρεηηθά απΪληεζε ηνπο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – ΑΛΛΔ ΓΖΛΧΔΗ 

ΡΖΣΡΑ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ [επηζπλΪπηεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ] 

 

Γειψλσ/νχκε φηη δεζκεπφκαζηε φηη ζε φια ηα ζηΪδηα πνπ πξνεγάζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο δελ ελάξγεζα/ελεξγάζακε αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαη φηη ζα 

εμαθνινπζάζσ/νπκε λα ελεξγψ/νχκε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

αιιΪ θαη κεηΪ ηε ιάμε απηάο.  

Δηδηθφηεξα φηη: 

1) δελ δηΫζεηα/δηαζΫηακε εζσηεξηθά πιεξνθφξεζε, πΫξαλ ησλ ζηνηρεέσλ πνπ πεξηάιζαλ ζηε γλψζε 

θαη ζηελ αληέιεςε κνπ/καο κΫζσ ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζην πιαέζην ηεο ζπκκεηνράο 

κνπ/καο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ζηηο νπνέεο 

ζπκκεηεέρα/κε θαη Ϋρνπλ δεκνζηνπνηεζεέ. 

2) δελ πξαγκαηνπνέεζα/άζακε ελΫξγεηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κΫζσ ρεηξαγψγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, εέηε αηνκηθψο εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε ηξέηνπο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην δέθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

3) δελ δηελάξγεζα/δηελεξγάζακε νχηε ζα δηελεξγάζσ/άζνπκε πξηλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ά θαη κεηΪ ηε 

ιάμε ηεο ζχκβαζεο παξΪλνκεο πιεξσκΫο γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξεηάζεηο ά ππεξεζέεο πνπ αθνξνχλ 

ηε ζχκβαζε θαη ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο. 

4) δελ πξφζθεξα/πξνζθΫξακε νχηε ζα πξνζθΫξσ/νπκε πξηλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ά θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο 

ζχκβαζεο, Ϊκεζα ά Ϋκκεζα, νπνηαδάπνηε πιηθά εχλνηα, δψξν ά αληΪιιαγκα ζε ππαιιάινπο ά κΫιε 

ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, θαζψο θαη ζπδχγνπο θαη ζπγγελεέο εμ αέκαηνο ά εμ 

αγρηζηεέαο, θαη’ επζεέα κελ γξακκά απεξηνξέζησο, εθ πιαγένπ δε Ϋσο θαη ηΫηαξηνπ βαζκνχ ά 

ζπλεξγΪηεο απηψλ νχηε ρξεζηκνπνέεζα/ρξεζηκνπνηάζακε ά ζα ρξεζηκνπνηάζσ/ρξεζηκνπνηάζνπκε 

ηξέηα πξφζσπα, γηα λα δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθΪ πνζΪ ζηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. 

5) δελ ζα επηρεηξάζσ/νπκε  λα επεξεΪζσ/νπκε κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, νχηε ζα παξΪζρσ-νπκε παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο νη νπνέεο ελδΫρεηαη λα 

επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο αιιΪ θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο, 

6) δελ Ϋρσ/νπκε πξνβεέ νχηε ζα πξνβψ/νχκε, Ϊκεζα (ν έδηνο) ά Ϋκκεζα (κΫζσ ηξέησλ πξνζψπσλ), ζε 

νπνηαδάπνηε πξΪμε ά παξΪιεηςε [ελαιιαθηηθΪ: φηη δελ Ϋρσ-νπκε εκπιαθεέ θαη δελ ζα εκπιαθψ-νπκε 

ζε νπνηαδάπνηε παξΪηππε, αλΫληηκε ά απαηειά ζπκπεξηθνξΪ (πξΪμε ά παξΪιεηςε)] πνπ Ϋρεη σο 

ζηφρν ηελ παξαπιΪλεζε [/εμαπΪηεζε] νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπ ά νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο 

εκπιεθνκΫλνπ ζε νπνηαδάπνηε δηαδηθαζέα ζρεηηθά κε ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο (φπσο ελδεηθηηθΪ 

ζηηο δηαδηθαζέεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο), ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ απφ απηφ, ηνλ 

εμαλαγθαζκφ απηνχ ζε ά/θαη ηελ αζΫκηηε απφζπαζε απφ απηφ ξεηάο ά ζησπεξάο ζπγθαηΪζεζεο ζηελ 

παξαβέαζε ά παξΪθακςε λνκέκσλ ά ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ά ηπρφλ Ϋγθξηζεο, ζεηηθάο γλψκεο ά απφθαζεο παξαιαβάο (κΫξνπο ά φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεέκελνπ ά/θαη θαηαβνιάο (κΫξνπο ά φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, 

7) φηη ζα απΫρσ/νπκε απφ νπνηαδάπνηε ελ γΫλεη ζπκπεξηθνξΪ πνπ ζπληζηΪ ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξΪπησκα θαη ζα κπνξνχζε λα ζΫζεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ κνπ-καο,  

8) φηη ζα δειψζσ/νπκε ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ακειιεηέ κε ηελ πεξηΫιεπζε ζε γλψζε κνπ/καο, 

νπνηαδάπνηε θαηΪζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ά Ϊιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη 
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αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκέκσλ ά εμνπζηνδνηεκΫλσλ 

εθπξνζψπσλ κνπ-καο, ππαιιάισλ ά ζπλεξγαηψλ κνπ-καο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ ππεξγνιΪβσλ κνπ) κε κΫιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ εκπιΫθνληαη θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ά/θαη κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηελ Ϋθβαζε θαη ηηο απνθΪζεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πεξέ ηελ 

εθηΫιεζά ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ κειψλ ησλ απνθαηλφκελσλ ά/θαη γλσκνδνηηθψλ νξγΪλσλ 
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΓΔΝΗΚΑ 

1 

Σα εέδε ζα εέλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο 

θαη ζα δηαζΫηνπλ φια ηα απαξαέηεηα 

πηζηνπνηεηηθΪ πνηφηεηαο θαη ηηο 

εγγπάζεηο θαιάο ιεηηνπξγέαο.  

Θα αθνινπζνχλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο 

θαλφλεο HACCP πνπ δηΫπνπλ ηελ 

θαηαζθεπά ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ, ηνπο 

θαλφλεο αζθΪιεηαο ιεηηνπξγέαο CE θαη 

γεληθΪ ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο φπσο απηΫο 

ηζρχνπλ ζάκεξα. 

ΝΑΗ   

2 

ηηο δηαζηΪζεηο ησλ ηκεκΪησλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ε επηηξεπφκελε αλνρά εέλαη 

έζε κε ±5,00%. 

ΝΑΗ   

3 
Σα πηζηνπνηεηηθΪ ζα εέλαη ζηελ 

Διιεληθά ε Αγγιηθά γιψζζα. 
ΝΑΗ   

4 

O πξνκεζεπηάο ζα αλαιΪβεη λα 

ηνπνζεηάζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιάξε 

ιεηηνπξγέα ηελ εγθαηΪζηαζε. Θα 

παξαδψζεη ιεπηνκεξά ζρΫδηα κε ηελ 

αξρηηεθηνληθά δηΪηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζην ρψξν ηνπ καγεηξεένπ θαζψο θαη 

ιεπηνκεξά ζρΫδηα Ζ/Μ θαηφςεσλ ηεο 

εγθαηΪζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ΝΑΗ   

5 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα θαιχπηνληαη 

κε εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ρξνληθάο 

δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ γηα δχν (2) Ϋηε. 

   

6 

Ο πξνκεζεπηάο ζα πξνζθνκηζηεέ 

Τπεχζπλε Γάισζε φηη ζε πεξέπησζε 

βιΪβεο θΪπνηνπ κεραλάκαηνο νθεέιεη ζε 

ρξνληθφ δηΪζηεκα 24-48 σξψλ, απφ ηελ 

ελεκΫξσζε ηεο ππεξεζέαο, λα δηαγλψζεη 

ην πξφβιεκα θαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 

24-48 σξψλ λα επηζθεπΪζεη ηε δεκέα 

ηνπ. 

   

7 

Ο πξνκεζεπηάο ζα πξνζθνκηζηεέ 

ππεχζπλε δάισζε γηα δεθαεηά 

ππνζηάξημε ζε παξνρά αληαιιαθηηθψλ. 

   

8 
Ο πξνκεζεπηάο ζα πξνζθνκέζεη ηερληθΪ 

θπιιΪδηα γηα ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε. 
ΝΑΗ   
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

9 

Ο πξνκεζεπηάο ζα αλαιΪβεη ηελ 

ππνρξΫσζε λα εθπαηδεχζεη ηνπο ρξάζηεο 

ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ΝΑΗ   

ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

10 

Κνπδέλα ειεθηξηθά 126×90×85 cm, κε 6 

εζηέεο θαη θνχξλν εζσηεξηθψλ 

δηαζηΪζεσλ 54×70×30 cm. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Κνπδέλα 

ειεθηξηθά κε 6 εζηέεο θαη θνχξλν. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 126×90×85cm 

ΔζσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο θνχξλνπ: 

54×70×30cm 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσηνο 

ρΪιπβαο AISI 304. 

Ηζρχο: 23,00kW 

Σξνθνδνζέα: 3L+N, 230V 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

ΘεξκνζΪιακνο κε επαγσγά ζεξκφηεηαο 

γηα ηελ δηαηάξεζε ηεο ζεξκνθξαζέαο ησλ 

καγεηξεπκΫλσλ γεπκΪησλ. 

ΝΑΗ   

11 

ΦξηηΫδα ειεθηξηθά δηπιά ρσξεηηθφηεηαο 

13+13lt, δηαζηΪζεηο 74×64×44 cm. 

ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: Ζιεθηξηθά 

θξηηΫδα δηπιάο ρσξεηηθφηεηαο 13+13lt. 

ΓηαζηΪζεηο: 74,00×64,00×44,00cm. 

Θεξκνθξαζέα: 50νC – 200νC. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην AISI 

304. 

Ηζρχο: 2×8,40kW 

Σξνθνδνζέα: 3L+N, 380V 

ΝΑΗ   

12 

Φνχξλνο ειεθηξηθφο θπθινζπκηθφο 

αηκνχ. ΓηαζηΪζεηο 

110,20×93,20×181,20 cm, γηα 

20×2/1GN ά 40×1/1GN. 

ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: Φνχξλνο 

ειεθηξηθφο θπθινζεξκηθφο θαη αηκνχ κε 

ζπλδπαζηηθφ καγεέξεκα κε 95 

πξνγξΪκκαηα.  

Απηφκαην πιχζηκν: ΝΑΗ 

Αξηζκφο γεπκΪησλ: 300/500. 

ΓηαζηΪζεηο: 110,20×93,20×181,20cm. 

Υσξεηηθφηεηα: 20×2/1GN ά 40×1/1GN. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην AISI 

304. 

Ηζρχο: 73,20kW 

Σξνθνδνζέα: 3 NAC, 400V -50Hz. 

ΝΑΗ   

13 

Σαςέ GN 1/1X6,50, δηαζηΪζεηο 

53,00×32,50×6,50cm 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Σαςέ GN 

1/1X6,50.  

ΓηαζηΪζεηο: 53,00×32,50×6,50cm. 

ΝΑΗ   

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ
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Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην πιηθφ 

θαηΪιιειν γηα θνχξλν. 

14 

Σαςέ GN 2/1X6,50, δηαζηΪζεηο 

65,00×53,00×6,50cm. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Σαςέ GN 

2/1X6,50.  

ΓηαζηΪζεηο: 65,00×53,00×6,50cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην πιηθφ 

θαηΪιιειν γηα θνχξλν. 

ΝΑΗ   

15 

ΔξκΪξην 100×90×85 cm, κε 2 πφξηεο 

ζπξφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: Γχν ζπξφκελεο. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓεσκεηξηθΫο δηαζηΪζεηο: 

100,00×90,00×85,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά 

θαηαζθεπά. 

   

16 

ΔξκΪξην 80×90×85, κε 2 πφξηεο 

αλνηγφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓηαζηΪζεηο: 80×90×85cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά 

θαηαζθεπά. 

   

17 

ΔξκΪξην βΪζε θξηηΫδαο 74×90×60 cm, 

κε 2 πφξηεο αλνηγφκελεο ρσξέο ξΪθη ζηε 

κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο. 

ΡΪθη: -- 

ΓηαζηΪζεηο: 74,00×90,00×60,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά 

θαηαζθεπά. 

   

18 

Φνχζθα ηνέρνπ 370×90×60cm, κε 

ππνδνρΫο γηα θέιηξα (ρσξέο κνηΫξ 

απνξξφθεζεο). 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Φνχζθα 

ηνέρνπ, ζηηβαξά θαηαζθεπά. 

ΤπνδνρΫο γηα θέιηξα: ΝΑΗ 

ΜνηΫξ απνξξφθεζεο: ΟΥΗ 
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ΓηαζηΪζεηο: 370×90×60cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

19 

ΔξκΪξην 100×70×85cm, κε 2 πφξηεο 

ζπξφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: Γχν ζπξφκελεο. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓηαζηΪζεηο: 100,00×70,00×85,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά 

θαηαζθεπά. 

   

20 

ΛΪληδα θιεηζηά 140×70×85cm, κε 2 

γνχξλεο 40×40×25 cm. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΛΪληδα 

θιεηζηά. 

ΓηαζηΪζεηο: 140,00×40,00×25,00cm 

Γνχξλεο: Γχν δηαζηΪζεσλ 

40,00×40,00×25,00cm. 

Πφξηεο: πξφκελεο. 

ΚαπΪθη: θαθσηφ κε βνχιεο 

απνζηξΪγγηζεο θαη ζάθσκα ζηελ πιΪηε 

6,00cm γηα θαιχηεξε ζηεγαλφηεηα. 

Υσξεηηθφηεηα: 510lt. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,80mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνμεέδσηα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ:  

• ηηβαξά θαηαζθεπά. 

• Υσξέο πιΪηε γηα επθνιέα 

ζπλδΫζεσλ πδξαπιηθψλ 

ΝΑΗ   

21 

Φπγεέν πΪγθνο ζπληάξεζε 

185×70×85cm, κε 3 πφξηεο. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Φπγεέν πΪγθνο 

ζπληάξεζεο. 

Πφξηεο: Σξεηο αλνηγφκελεο κε κεληεζΫδεο 

επαλαθνξΪο θαη καγλεηηθΪ ιΪζηηρα. 

ρΪξεο:  

• Μηα πιαζηηθνπνηεκΫλε 

ξπζκηδφκελε αλΪ 7,00cm. 

• Έλα δεχγνο γηα θΪζε πφξηα 

πξννξηδφκελα γηα ηαςέ GN 1/1. 

Μφλσζε: Οηθνινγηθά απφ 

πνιπνπξεζΪλε πΪρνπο 6cm. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ Φχμεο: 

• Σχπνο βεβηαζκΫλεο ςχμεο. 

• ΦξΫνλ νηθνινγηθφ R290. 

• Δχξνο ζεξκνθξαζέαο: Απφ 0oC 

Ϋσο +10oC. 

ΝΑΗ   
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• ΘεξκνζηΪηεο ςεθηαθφο κε 

απηφκαηε απφςπμε. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 

185,00×70,00×85,00cm. 

Υσξεηηθφηεηα: 510lt. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνημεέδσηα. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

• ΠΪησκα κε πγεηνλνκηθΫο γσλέεο 

• ηνηρεέν βακκΫλν κε 

αληηδηαβξσηηθά πξνζηαζέα. 

• Σεξκαηηθφο δηαθφπηεο παχζεο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ ζηνηρεένπ κε ην Ϊλνηγκα 

ηεο πφξηαο. 

• Δζσηεξηθφο θσηηζκφο LED. 

Ηζρχο: 350Watt 

Σξνθνδνζέα: 220 -240V, 50Hz. 

22 

ΡαθηΫξα επηηξαπΫδηα 185×35×70 cm κε 

2 ξΪθηα (γηα ην ςπγεέν). 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΡαθηΫξα 

επηηξαπΫδηα ιπφκελε, ζηηβαξάο 

θαηαζθεπάο πξννξηδφκελε γηα ην ςπγεέν 

(10). 

ΡΪθη: Γχν ξπζκηδφκελα αλΪ 10cm. 

ΓηαζηΪζεηο: 185,00×35,00×70,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

αληέ-καγλεηηθφ πΪρνπο 0,8mm. 

ΝΑΗ   
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ΔξκΪξην δηπιάο φςεσο 180×70×85 cm, 

κε ζπξφκελεο πφξηεο θαη απφ ηηο 2 

πιεπξΫο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην 

δηπιάο φςεσο. 

Πφξηεο: πξφκελεο θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξΫο. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓηαζηΪζεηο: 180,00×70,00×85,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσηνο ρΪιπβα 

αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά 

θαηαζθεπά. 

ΝΑΗ   
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ΡαθηΫξα επηηξαπΫδηα 180×35×70 cm κε 

2 ξΪθηα (γηα ην εξκΪξην). 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔπηηξαπΫδηα 

ιπφκελε θαη ζα πξννξέδεηαη γηα ην 

εξκΪξην (11). 

Πφξηεο: Γχν ζπξφκελεο. 

ΡΪθη: Γχν ξπζκηδφκελα αλΪ 10cm. 

ΓηαζηΪζεηο: 180,00×35,00×70,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

ΝΑΗ   

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά 

θαηαζθεπά. 
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Πιπληάξην πηΪησλ, δηαζηΪζεηο 

75×88×139 cm. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Πιπληάξην 

πηΪησλ. 

Πφξηα: Μέα κε Ϊλνηγκα 40cm. 

Υξφλνο πιχζεο: 120sec. 

Υσξεηηθφηεηα θΪδνπ: Ϋσο 60lt. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε.  

ΓηαζηΪζεηο: 75,00×88,00×139,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

AISI 304. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΚαιΪζη: δηαζηΪζεηο 50,00×50,00cm. 

ΜΫγηζηε Ηζρχο: 8,60kW. 

Ηζρχο boiler: 7,50kW. 

Ηζρχο αληιέαο: 5,00HP. 

Κηλεηάξηα ηζρχο θΪδνπ: 6kW. 

Σξνθνδνζέα: 380 – 415V 3 ~ N 

50/60Hz. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ 

• Γπλαηφηεηα εχθνιεο ρξάζεο θαη 

θαζαξηζκνχ. 

• Αλνμεέδσηα κπεθ πιχζεο θαη 

μεβγΪικαηνο 

• Θεξκφ – αζθΪιεηα boiler θαη 

θΪδνπ. 

• ηΪληαξ ζεξκφκεηξν boiler θαη 

θΪδνπ. 

ΝΑΗ   
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ΛΪληδα θιεηζηά δηαζηΪζεσλ 

160,00×70,00×85,00 cm. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΛΪληδα 

θιεηζηά. 

ΓηαζηΪζεηο: 160,00×70,00×85,00cm 

Γνχξλεο: Γχν δηαζηΪζεσλ 

50,00×50,00cm. 

Πφξηεο: πξφκελεο. 

ΚαπΪθη: θαθσηφ κε βνχιεο 

απνζηξΪγγηζεο θαη ζάθσκα ζηελ πιΪηε 

6,00cm γηα θαιχηεξε ζηεγαλφηεηα. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,80mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνμεέδσηα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ:  

• ηηβαξά θαηαζθεπά. 

• Υσξέο πιΪηε γηα επθνιέα 

ζπλδΫζεσλ πδξαπιηθψλ. 

ΝΑΗ   
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ΔξκΪξην 200×70×85 cm κε πφξηεο 

ζπξφκελεο. 
ΝΑΗ   
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ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην. 

Πφξηεο: πξφκελεο. 

ΡΪθη: Έλα ζηελ κΫζε. 

ΓηαζηΪζεηο: 200,00×70,00×85,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

κε αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά 

θαηαζθεπά. 
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ΘΪιακνο ζεξκαηλφκελνο 137×82×207 

cm, κε κφλσζε, 2 πφξηεο, 10 ζρΪξεο 

INOX ζε θΪζε πφξηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΘΪιακνο 

ζεξκαηλφκελνο. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο κε κεληεζΫδεο 

επαλαθνξΪο θαη καγλεηηθΪ ιΪζηηρα. 

ρΪξεο:  

• ΓΫθα ζρΪξεο INOX. 

• ΓΫθα δεχγε νδεγνχο γηα θΪζε 

πφξηα πξννξηδφκελα γηα ηαςέ GN 1/1. 

Μφλσζε: Οηθνινγηθά απφ 

πνιπνπξεζΪλε πΪρνπο 7cm ζην ζψκα 

θαη 8cm ζην πΪησκα. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ ΘΫξκαλζεο: ΘΫξκαλζε 

κε αΫξα. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 

137,00×82,00×207,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

αληέ-καγλεηηθφ. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνημεέδσηα. 

ΝΑΗ   
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ΔξκΪξην ζθεπψλ 120×70×200 cm, κε 2 

πφξηεο ζπξφκελεο κε 3 ξΪθηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΔξκΪξην 

ζθεπψλ. 

Πφξηεο: Γχν ζπξφκελεο 

ΡΪθηα: Σξέα. 

ΓεσκεηξηθΫο δηαζηΪζεηο: 

120,00×70,00×200,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο 0,8mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: ηηβαξά 

θαηαζθεπά. 

ΝΑΗ   
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ΘΪιακνο ζπληάξεζεο 137×82×207cm, 

κε 2 πφξηεο, 3 ζρΪξεο 

πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε πφξηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΘΪιακνο 

ζπληάξεζεο. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο κε κεληεζΫδεο 

επαλαθνξΪο θαη καγλεηηθΪ ιΪζηηρα. 

ρΪξεο:  

ΝΑΗ   
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• Σξεηο πιαζηηθνπνηεκΫλεο 

ξπζκηδφκελε αλΪ 7,00cm. 

• Σξέα δεχγε γηα θΪζε πφξηα 

πξννξηδφκελα γηα ηαςέ GN 1/1. 

Μφλσζε: Οηθνινγηθά απφ 

πνιπνπξεζΪλε πΪρνπο 7cm ζην ζψκα 

θαη πΪρνπο 8cm ζην πΪησκα. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ Φχμεο: 

• BεβηαζκΫλεο ςχμεο. 

• ΦξΫνλ νηθνινγηθφ R290. 

• Δχξνο ζεξκνθξαζέαο: Απφ -1oC 

Ϋσο +10oC. 

• ΘεξκνζηΪηεο ςεθηαθφο κε 

απηφκαηε απφςπμε. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 

137,00×82,00×207,00cm. 

Υσξεηηθφηεηα: 1.200-1250lt. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

αληέ-καγλεηηθφ. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνημεέδσηα. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

• ΠΪησκα κε πγεηνλνκηθΫο γσλέεο 

• Σεξκαηηθφο δηαθφπηεο παχζεο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ ζηνηρεένπ κε ην Ϊλνηγκα 

ηεο πφξηαο. 

• Αγσγφο ζηελ πιΪηε ηνπ ςπγεένπ 

γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκά ηεο ςχμεο 

• Δζσηεξηθφο θσηηζκφο LED. 

Ηζρχο: 650Watt 

Σξνθνδνζέα: 220 -240V, 50Hz. 
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ΘΪιακνο θαηΪςπμεο 137×82×207cm, 

κε 2 πφξηεο, 3 ζρΪξεο 

πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε πφξηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΘΪιακνο 

θαηΪςπμεο. 

Πφξηεο: Γχν αλνηγφκελεο κε κεληεζΫδεο 

επαλαθνξΪο θαη καγλεηηθΪ ιΪζηηρα. 

ρΪξεο:  

• Σξεηο πιαζηηθνπνηεκΫλεο 

ξπζκηδφκελε αλΪ 7,00cm. 

• Σξέα δεχγε γηα θΪζε πφξηα 

πξννξηδφκελα γηα ηαςέ GN1/1. 

Μφλσζε: Οηθνινγηθά απφ 

πνιπνπξεζΪλε πΪρνπο 7cm ζην ζψκα 

θαη πΪρνπο 8cm ζην πΪησκα. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ Φχμεο: 

• BεβηαζκΫλεο ςχμεο. 

• ΦξΫνλ νηθνινγηθφ R290. 

• Δχξνο ζεξκνθξαζέαο: Απφ 0oC 

Ϋσο -20oC. 

• ΘεξκνζηΪηεο ςεθηαθφο κε 

ΝΑΗ   
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απηφκαηε απφςπμε. 

ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο: 

137,00×82,00×207,00cm. 

Υσξεηηθφηεηα: 1.200-1.250lt. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

αληέ-καγλεηηθφ. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα αλνημεέδσηα. 

Ηζρχο: 850Watt 

Σξνθνδνζέα: 220 -240V, 50Hz. 

ΔπηπιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

• ΠΪησκα κε πγεηνλνκηθΫο γσλέεο 

• Σεξκαηηθφο δηαθφπηεο παχζεο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ ζηνηρεένπ κε ην Ϊλνηγκα 

ηεο πφξηαο. 

• Αγσγφο ζηελ πιΪηε ηνπ ςπγεένπ 

γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκά ηεο ςχμεο 

32 

ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα 150×60×180 cm, 

κε 4 ξΪθηα.  

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΡαθηΫξα 

επηδαπΫδηα – ιπφκελε. 

ΡΪθη: ΣΫζζεξα ξπζκηδφκελα αλΪ 10cm. 

ΓηαζηΪζεηο: 150,00×60,00×180,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο: 0,80mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΝΑΗ   
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ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα 120×60×180 cm, 

κε 4 ξΪθηα. 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: ΡαθηΫξα 

επηδαπΫδηα - ιπφκελε. 

ΡΪθη: ΣΫζζεξα ξπζκηδφκελα αλΪ 10cm. 

ΓηαζηΪζεηο: 120,00×60,00×180,00cm. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσην ρΪιπβα 

αληέ-καγλεηηθφ πΪρνο: 0,80mm. 

Πφδηα: Ρπζκηδφκελα INOX. 

ΝΑΗ   
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Απνθινησηάο παηΪηαο επηηξαπΫδηνο 5kgr 

ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ: Απνθινησηάο 

παηΪηαο επηηξαπΫδηνο. 

Υσξεηηθφηεηα: 5kg. 

Τιηθφ Καηαζθεπάο: Αλνμεέδσηνο 

ρΪιπβαο AISI 304. 

Ηζρχο: 0,50HP. 

Υξφλνο απνθινέσζεο: 2 – 3 min 

Παξαγσγά: 100kg/h 

ΝΑΗ   

35 

χζηεκα ππξφζβεζεο ηνπηθάο εθαξκνγάο 

ηχπνπ F. 

χζηεκα ηνπηθάο εθαξκνγάο, ηχπνπ F, 

γηα ην καγεηξεέν δηαζηΪζεσλ 

370,00cm×100,00cm πεξέπνπ κε 2 

θαπλαγσγνχο, θαηΪιιειν γηα 

ηνπνζΫηεζε ζε ρψξνπο επαγγεικαηηθψλ 

καγεηξεέσλ πιάξεο, δειαδά πξνκάζεηα, 

ΝΑΗ   
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κεηαθνξΪ θαη εγθαηΪζηαζε. Σν 

πξνζθεξφκελν ζχζηεκα πξΫπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Ππξνζβεζηηθά 

δηΪηαμε 15/2014, θαζψο θαη κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ελ ηζρχ δηαηΪμεηο θαη λα 

ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ: 

1. Σελ εγθχθιην Γηαηαγά γηα ηελ Ϋγθξηζε 

ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηαζβεζηηθνχ 

πιηθνχ (Wet Chemical), απφ ην Αξρεγεέν 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

2. Σελ Έθζεζε ΑλΪιπζεο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηαζβεζηηθνχ 

πιηθνχ (Wet Chemical) απφ ην γεληθφ 

Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζκφλ 61047 Φ.701.6/27-11-2009 

(παξΪγξαθνο 9) εγθχθιην Γηαηαγά ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

3. Σν δειηέν αζθαιεέαο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηαζβεζηηθνχ 

πιηθνχ ζηελ Διιεληθά Γιψζζα. 

4. Σελ ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο, 

πξνζαξκνζκΫλε ζην ελ ιφγσ καγεηξεέν, 

Ϋηνηκε γηα θαηΪζεζε ζηελ Ππξνζβεζηηθά 

Τπεξεζέα θαη ππνγεγξακκΫλε απφ 

Μεραληθφ ηεο παξαγσγνχ Δηαηξεέαο. 

5. ΚαηΪινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ, ψζηε λα θαέλνληαη 

αλαιπηηθΪ νη πνζφηεηεο ησλ 

ηππνπνηεκΫλσλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

ησλ ζσιελψζεσλ, εμαξηεκΪησλ 

ζχλδεζεο θαη ζηεξηγκΪησλ, ηα νπνέα 

πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ ηνλ 

παξαγσγφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηάκαηνο. 

6. Οδεγέεο εγθαηΪζηαζεο – ιεηηνπξγέαο 

θαη εκεξνιφγην πεξηνδηθνχ ειΫγρνπ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο. 

7. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 

απφ ηελ παξαγσγφ εηαηξεέα γηα ηελ 

λφκηκε εγθαηΪζηαζε ηνπ ζπζηάκαηνο 

ζηνλ Σειηθφ Υξάζηε. 

8. Τπεχζπλε Γάισζε πξνο ηελ 

Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα, ζηελ νπνέα ζα 

βεβαηψλεηαη ε ζσζηά εγθαηΪζηαζε θαη 

ιεηηνπξγέα ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηάκαηνο πνπ ζα θΫξεη ηελ ππνγξαθά 

Μεραληθνχ ηεο παξαγσγνχ Δηαηξεέαο. 

8. Ζ ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο ζα 

πξΫπεη λα κελ εμαξηΪηαη απφ ηελ 
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Ζιεθηξηθά ΔλΫξγεηα, αιιΪ λα εέλαη 

κεραληθνχ ε πλεπκαηηθνχ ηχπνπ. 

9. ΓνθηκΫο θαη παξΪδνζε ζε θαλνληθά 

ιεηηνπξγέα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI - Άιιν Πεξηγξαθηθφ Έγγξαθν - Τπφδεηγκα 

ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΗΘΜΖΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII - Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΜΥ 
ΣΗΜΖ/ΣΜΥ 

(€) 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1 
Κνπδέλα ειεθηξηθά 126×90×85cm, κε 6 εζηέεο θαη 

θνχξλν εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 54×70×30cm. 
1 

  

2 
ΦξηηΫδα ειεθηξηθά δηπιά ρσξεηηθφηεηαο 13+13lt, 

δηαζηΪζεηο 74×64×44 cm. 
1 

  

3 

Φνχξλνο ειεθηξηθφο θπθινζπκηθφο αηκνχ. 

ΓηαζηΪζεηο 110,20×93,20×181,20cm, γηα 

20×2/1GN ά 40×1/1GN. 

1 
  

3α 
Σαςέ GN 1/1X6,50, δηαζηΪζεηο 

53,00×32,50×6,50cm. 
40 

  

3β 
Σαςέ GN 2/1X6,50, δηαζηΪζεηο 

65,00×53,00×6,50cm. 
20 

  

4 
ΔξκΪξην 100×90×85cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 

ξΪθη ζηε κΫζε. 
1 

  

5 
ΔξκΪξην 80×90×85cm, κε 2 πφξηεο αλνηγφκελεο κε 

1 ξΪθη ζηε κΫζε. 
1 

  

6 
ΔξκΪξην βΪζε θξηηΫδαο 74×90×60cm, κε 2 πφξηεο 

αλνηγφκελεο ρσξέο ξΪθη ζηε κΫζε. 
1 

  

7 
Φνχζθα ηνέρνπ 370×90×60cm, κε ππνδνρΫο γηα 

θέιηξα (ρσξέο κνηΫξ απνξξφθεζεο). 
1 

  

8 
ΔξκΪξην 100×70×85cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 

ξΪθη ζηε κΫζε. 
1 

  

9 
ΛΪληδα θιεηζηά 140×70×85cm, κε 2 γνχξλεο 

40×40×25. 
1 

  

10 
Φπγεέν πΪγθνο ζπληάξεζε 185×70×85cm, κε 3 

πφξηεο. 
1 

  

10

α 

ΡαθηΫξα επηηξαπΫδηα 185×35×70cm κε 2 ξΪθηα (γηα 

ην ςπγεέν). 
1 

  

11 

ΔξκΪξην δηπιάο φςεσο 180×70×85cm, κε 

ζπξφκελεο πφξηεο θαη απφ ηηο 2 πιεπξΫο κε 1 ξΪθη 

ζηε κΫζε. 

1 
  

11

α 

ΡαθηΫξα επηηξαπΫδηα 180×35×70cm κε 2 ξΪθηα (γηα 

ην εξκΪξην). 
1 

  

12 Πιπληάξην πηΪησλ, δηαζηΪζεηο 75×88×139cm. 1 
  

13 
ΛΪληδα θιεηζηά 160×70×85cm κε 2 γνχξλεο 

50×50cm. 
1 

  

14 ΔξκΪξην 200×70×85cm κε πφξηεο ζπξφκελεο. 1 
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΜΥ 
ΣΗΜΖ/ΣΜΥ 

(€) 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

15 
ΘΪιακνο ζεξκαηλφκελνο 137×82×207cm, κε 

κφλσζε, 2 πφξηεο, 10 ζρΪξεο INOX ζε θΪζε πφξηα. 
1 

  

16 
ΔξκΪξην ζθεπψλ 120×70×200cm, κε 2 πφξηεο 

ζπξφκελεο κε 3 ξΪθηα. 
1 

  

17 
ΘΪιακνο ζπληάξεζεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 

3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε πφξηα. 
2 

  

18 
ΘΪιακνο θαηΪςπμεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 

3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε πφξηα. 
1 

  

19 ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα 150×60×180cm, κε 4 ξΪθηα.  1 
  

20 ΡαθηΫξα επηδαπΫδηα 120×60×180cm, κε 4 ξΪθηα. 1 
  

21 Απνθινησηάο παηΪηαο επηηξαπΫδηνο 5kgr. 1 
  

22 χζηεκα ππξφζβεζεο ηνπηθάο εθαξκνγάο ηχπνπ F. 1 
  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 
 

ΦΠΑ (24,00%): 
 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 
 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII - Τπνδεέγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο 

ΔΚΓΟΣΖ.......................................................................  

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο........................... 

Πξνο: ………………….. 

Γηεχζπλζε……………………………………. 

Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

 

Με   ηελ   παξνχζα   εγγπφκαζηε,   αλΫθθιεηα   θαη   αλεπηθχιαθηα   παξαηηνχκελνη   ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο, ππΫξ 

{ε πεξέπησζε κεκνλσκΫλεο εηαηξέαο: ηεο Δηαηξέαο ……….. , ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … 

ΣΚ 

………..,} 

{ά ζε πεξέπησζε Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

β)……….…. ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

γ)………….. ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο, αηνκηθΪ γηα θΪζε κηα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο,} 

θαη κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ  ηεο  

(ζπκπιεξψλεηε ηελ  εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) ….………… .κε αληηθεέκελν 

(ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηέηιν ηνπ Ϋξγνπ) ……………….. ζπλνιηθάο αμέαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξέληζε εΪλ πεξηιακβΪλεη ά φρη ηνλ ΦΠΑ) ..................................., ζχκθσλα κε 

ηε κε αξηζκφ................... Γηαθάξπμά ζαο. 

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηνλ αλσηΫξσ 

δηαγσληζκφ απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο 

{ε πεξέπησζε κεκνλσκΫλεο εηαηξέαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξέαο.} 

{ά  ζε  πεξέπησζε  Έλσζεο  ά  Κνηλνπξαμέαο:  ησλ  Δηαηξηψλ  ηεο  Έλσζεο  ά  Κνηλνπξαμέαο 

αηνκηθΪ γηα θΪζε κηα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο 

ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο. } 

Σν αλσηΫξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο, ην νπνέν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβΪινπκε νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα 

εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά 

ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ……………… (εκεέσζε πξνο ηελ ΣξΪπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξΫπεη 

λα εέλαη κεγαιχηεξνο ηνπιΪρηζηνλ θαηΪ Ϋλα (1) κάλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ΠξνζθνξΪο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ Ϋγγξαθε δάισζά ζαο, κε  ηελ  

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 

ε  πεξέπησζε  θαηΪπησζεο  ηεο  εγγχεζεο,  ην  πνζφ  ηεο  θαηΪπησζεο  ππφθεηηαη  ζην εθΪζηνηε 

ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ.  

(ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 

  

Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο χκβαζεο 

 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο........................... 

Πξνο: …………………… 

Γηεχζπλζε………………………………. 

Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο, ππΫξ 

{ε πεξέπησζε κεκνλσκΫλεο εηαηξέαο : ηεο Δηαηξέαο …………… ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο 

… ΣΚ ………} 

{ά ζε πεξέπησζε Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο : ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

β)……….…. ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

γ)………….. ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο, αηνκηθΪ γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο}, 

θαη κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ................... πνπ αθνξΪ ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ)…………. κε αληηθεέκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηέηιν ηνπ Ϋξγνπ) …….………..…… 

ζπλνιηθάο αμέαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηέκεκα κε δηεπθξέληζε εΪλ πεξηιακβΪλεη ά φρη 

ηνλ ΦΠΑ) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθάξπμά ζαο. 

Σν αλσηΫξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο, ην νπνέν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβΪινπκε νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα 

εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά 

ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξηο φηνπ απηά καο επηζηξαθεέ ά κΫρξηο φηνπ ιΪβνπκε Ϋγγξαθε δάισζά ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε ηελ ΣξΪπεδΪ καο απαιιαγκΫλε απφ θΪζε ζρεηηθά ππνρξΫσζε. 

ε  πεξέπησζε  θαηΪπησζεο  ηεο  εγγχεζεο,  ην  πνζφ  ηεο  θαηΪπησζεο  ππφθεηηαη  ζην εθΪζηνηε 

ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

 

(ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX – Πέλαθαο αληηζηνέρηζεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ-θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο θαη 

απνδεηθηηθψλ κΫζσλ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ-ΧΝ ΓΖΛΧΖ-ΓΖΛΧΔΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΝΣΑΗ Χ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη: 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.2. δηαθάξπμεο: 

Γελ Ϋρεη θξηζεέ κε δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε πνπ Ϋρνπλ θαηαζηεέ ηειεζέδηθεο θαη κε δεζκεπηηθά 

ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλε ε επηρεέξεζε καο ά 

ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα φηη Ϋρσ/Ϋρνπκε αζεηάζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά 

εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο.  

Ή 

Έρεη θξηζεέ κε δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε πνπ δελ Ϋρνπλ θαηαζηεέ ηειεζέδηθεο θαη κε δεζκεπηηθά 

ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλε ε επηρεέξεζε καο ά 

ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα, φηη Ϋρσ/Ϋρνπκε αζεηάζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά 

εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο αιιΪ ηα ζπγθεθξηκΫλα πνζΪ εέλαη εμαηξεηηθΪ κηθξΪ. [αλαγξΪθνληαη 

ηα πνζΪ] 

Ή 

Έρεη θξηζεέ κε δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε πνπ Ϋρνπλ θαηαζηεέ ηειεζέδηθεο θαη κε δεζκεπηηθά 

ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλε ε επηρεέξεζε καο ά 

ηελ εζληθά λνκνζεζέα φηη Ϋρσ/Ϋρνπκε αζεηάζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά 

εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο αιιΪ ελεκεξψζεθα/ελεκεξσζάθακε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ 

πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρα/εέρακε ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζνπκε ηηο 

ππνρξεψζεηο καο ά λα πξνβνχκε ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο 

αέηεζεο ζπκκεηνράο/ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο. [αλαγξΪθεηαη ην πνζφ θαη ε εκεξνκελέα 

ελεκΫξσζεο] 

 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. α Γηαθάξπμεο 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ δελ Ϋρσ/νπκε αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο καο πνπ 

απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, 

πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην ειιεληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο θαζψο θαη 

ηηο δηαηΪμεηο νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016: 

 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. β Γηαθάξπμεο 

Έρσ/Ϋρνπκε ππαρζεέ ζε πξνπησρεπηηθά ά πησρεπηηθά δηαδηθαζέα αιιΪ εέκαη/εέκαζηε ζε ζΫζε λα 

εθηειΫζσ/νπκε ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθάο ιεηηνπξγέαο κνπ/καο [αλαγξΪθνληαη ηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα]  

Ηδέσο ζηελ πεξέπησζε εμπγέαλζεο: 

Έρσ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο [αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο 

δηθαζηηθάο απφθαζεο] θαη ηεξψ/ηεξνχκε ηνπο φξνπο απηάο.  

 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. γ Γηαθάξπμεο 

Γελ Ϋρσ/Ϋρνπκε ζπλΪςεη ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Ή 

ΣπγρΪλεη ζηε πεξέπησζά κνπ εθαξκνγάο ε πεξέπησζε β. ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 

(Α΄ 93), θαη δελ Ϋρσ ππνπΫζεη ζε επαλΪιεςε ηεο παξΪβαζεο. 

 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. δ Γηαθάξπμεο 

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

Γελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ κνπ/καο θαηαζηΪζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ά Ϊιισλ θνηλψλ), νη νπνέεο λα κνπ/καο εέλαη γλσζηΫο κΫρξη 

θαη ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο, κε :  

α) κΫιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

ζπκβΪζεσλ ν νπνένο ελεξγεέ εμ νλφκαηνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ κειψλ 

ησλ απνθαηλφκελσλ ά/θαη γλσκνδνηηθψλ νξγΪλσλ ά/θαη  

β) κΫιε ησλ νξγΪλσλ δηνέθεζεο ά Ϊιισλ νξγΪλσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά/θαη 

γ) ηνπο ζπδχγνπο θαη ζπγγελεέο εμ αέκαηνο ά εμ αγρηζηεέαο, θαη’ επζεέα κελ γξακκά απεξηνξέζησο, εθ 

πιαγένπ δε Ϋσο θαη ηΫηαξηνπ βαζκνχ ησλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄, 

ηα νπνέα: 

αα) εκπιΫθνληαη ζηε δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνεηνηκαζέαο ηεο δηαδηθαζέαο, θαζψο θαη ηεο θαηΪξηηζεο ησλ εγγξΪθσλ ηεο 

ζχκβαζεο ά/θαη 

ββ) κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηελ Ϋθβαζά ηεο 

Ή 

Έρνπλ ππνπΫζεη ζηελ αληέιεςά κνπ/καο νη εμάο θαηαζηΪζεηο νη νπνέεο ζα κπνξνχζαλ λα εθιεθζνχλ 

σο θαηαζηΪζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

…….[αλαγξΪθνληαη κε αθξέβεηα θαη πιεξφηεηα νη πιεξνθνξέεο πνπ αθνξνχλ ζε θαηαζηΪζεηο 

ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ] 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ε Γηαθάξπμεο 

Γελ Ϋρσ/Ϋρνπκε παξΪζρεη ζπκβνπιΫο ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά δελ Ϋρσ/Ϋρνπκε κε Ϊιιν ηξφπν 

εκπιαθεέ ζηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο 

ζπλδεδεκΫλεο κε εκΫλα επηρεηξάζεηο. 

 Ή 

Έρσ/Ϋρνπκε ζπκκεηΪζρεη ζηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ησλ εγγξΪθσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο κε ηελ εμάο ηδηφηεηα…. 

 [αλαγξΪθνληαη κε αθξέβεηα θαη πιεξφηεηα νη πιεξνθνξέεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν 

πξφηεξεο ζπκκεηνράο]  

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ζη Γηαθάξπμεο 

Γελ Ϋρσ επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο 

ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.  

 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. δ Γηαθάξπμεο 

Γελ Ϋρσ/Ϋρνπκε θξηζεέ Ϋλνρνο-νη εθ πξνζΫζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ 

πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, θαη δελ Ϋρσ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο 

 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ε Γηαθάξπμεο 

Γελ Ϋρσ/Ϋρνπκε επηρεηξάζεη λα επεξεΪζσ/νπκε κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ 

ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζσ/νπκε εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα απνθΫξνπλ 

αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρσ/νπκε κε απαηειφ ηξφπν 

παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ζ Γηαθάξπμεο 

Γελ Ϋρσ/Ϋρνπκε δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα θαη δελ Ϋρεη επηβιεζεέ ζε βΪξνο 

κνπ/καο πεηζαξρηθά πνηλά ά Ϊιινπο εέδνπο θχξσζε ζην πιαέζην ηνπ επαγγΫικαηφο κνπ/καο απφ 

αξκφδηα επνπηηθά αξρά/θνξΫα κε πεηζαξρηθΫο-θπξσηηθΫο αξκνδηφηεηεο. 

 

ΠαξΪγξαθνο 2.2.3.9. δηαθάξπμεο: 

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

Γελ Ϋρεη επηβιεζεέ εηο βΪξνο κνπ/καο κε δηνηθεηηθά πξΪμε ά δηθαζηηθά απφθαζε απνθιεηζκφο απφ ηε 

ζπκκεηνρά ζε κειινληηθΫο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ θαζψο θαη ζπκβΪζεσλ 

παξαρψξεζεο.  

Έρεη επηβιεζεέ εηο βΪξνο κνπ/καο κε δηνηθεηηθά πξΪμε ά δηθαζηηθά απφθαζε απνθιεηζκφο απφ ηε 

ζπκκεηνρά ζε κειινληηθΫο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ θαζψο θαη ζπκβΪζεσλ 

παξαρψξεζεο, αιιΪ ε ηζρχο ηεο δηνηθεηηθάο πξΪμεσο Ϋρεη αλαζηαιεέ κε πξνζσξηλά δηαηαγά …./κε 

απφθαζε επέ ηεο αηηάζεσο αλαζηνιάο. [αλαθΫξεηαη αξηζκφο θαη εκεξνκελέα απφθαζεο θαζψο θαη 

πιεξνθνξέεο γηα ηελ θχξηα δέθε]  

 

Αλ επΫιζνπλ κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηηο νπνέεο ππνβΪιιεηαη ε παξνχζα κΫρξη ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο, ζα ελεκεξψζσ/νπκε ακειιεηέ ζρεηηθΪ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X – ΔλεκΫξσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ επεμεξγαζέα πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηΪ ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζέαο ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ ππνγξΪθεη ηελ πξνζθνξΪ σο ΠξνζθΫξσλ ά σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ΠξνζθΫξνληνο, 

φηη ην έδην ά θαη ηξέηνη, θαη’ εληνιά θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγΪδνληαη ηα αθφινπζα 

δεδνκΫλα σο εμάο: 

Η. Αληηθεέκελν επεμεξγαζέαο εέλαη ηα δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα πνπ πεξηΫρνληαη ζηνπο 

θαθΫινπο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηα νπνέα ππνβΪιινληαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, 

ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνέν εέλαη ην έδην ΠξνζθΫξσλ ά 

Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ΠξνζθΫξνληνο. 

ΗΗ. θνπφο ηεο επεμεξγαζέαο εέλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ΦαθΫινπ ΠξνζθνξΪο, ε αλΪζεζε ηεο χκβαζεο, 

ε πξνΪζπηζε ησλ δηθαησκΪησλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε εθπιάξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ε ελ γΫλεη αζθΪιεηα θαη πξνζηαζέα ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα 

δεδνκΫλα ηαπηνπξνζσπέαο θαη επηθνηλσλέαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη γηα 

ηελ ελεκΫξσζε ησλ Πξνζθεξφλησλ ζρεηηθΪ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

ΗΗΗ. ΑπνδΫθηεο ησλ αλσηΫξσ (ππφ Α) δεδνκΫλσλ ζηνπο νπνένπο θνηλνπνηνχληαη εέλαη:  

(α) Φνξεέο ζηνπο νπνένπο ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά αλαζΫηεη ηελ εθηΫιεζε ζπγθεθξηκΫλσλ ελεξγεηψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδά νη χκβνπινη, ηα ππεξεζηαθΪ ζηειΫρε, κΫιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, 

ΥεηξηζηΫο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνέ ελ γΫλεη πξνζηεζΫληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο 

ηάξεζεο ζε θΪζε πεξέπησζε ηνπ απνξξάηνπ. 

(β) Σν Γεκφζην, Ϊιινη δεκφζηνη θνξεέο ά δηθαζηηθΫο αξρΫο ά Ϊιιεο αξρΫο ά δηθαηνδνηηθΪ φξγαλα, ζην 

πιαέζην ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπο. 

(γ) Έηεξνη ζπκκεηΫρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαέζην ηεο αξράο ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθάο θαη δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, 

ζχκθσλα κε ην λφκν. 

IV. Σα δεδνκΫλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηε δηΪξθεηα ηεο 

εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηΪ ηε ιάμε απηάο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα πΫληε εηψλ, γηα κειινληηθνχο 

θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ά ειΫγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ά Ϊιινπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο απφ 

ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, εθηφο εΪλ ε λνκνζεζέα πξνβιΫπεη δηαθνξεηηθά πεξένδν δηαηάξεζεο. ε 

πεξέπησζε εθθξεκνδηθέαο αλαθνξηθΪ κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκΫλα ηεξνχληαη κΫρξη ην πΫξαο ηεο 

εθθξεκνδηθέαο. ΜεηΪ ηε ιάμε ησλ αλσηΫξσ πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα ζα θαηαζηξΫθνληαη. 

V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ εέλαη εέηε ΠξνζθΫξσλ εέηε Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ ΠξνζθΫξνληνο, 

κπνξεέ λα αζθεέ θΪζε λφκηκν δηθαέσκΪ ηνπ ζρεηηθΪ κε ηα δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα πνπ ην 

αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζέαο πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο 

Αξράο. 

VI. H ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ππνρξΫσζε λα ιακβΪλεη θΪζε εχινγν κΫηξν γηα ηε δηαζθΪιηζε ηνπ 

απφξξεηνπ θαη ηεο αζθΪιεηαο ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ θαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπο απφ ηπραέα 

ά αζΫκηηε θαηαζηξνθά, ηπραέα απψιεηα, αιινέσζε, απαγνξεπκΫλε δηΪδνζε ά πξφζβαζε απφ 

νπνηνλδάπνηε θαη θΪζε Ϊιιεο κνξθά αζΫκηηε επεμεξγαζέα. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XΗ – ρΫδην χκβαζεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 

ΓΖΜΟ ΒΟΨΟΤ 

 

ηΪηηζηα,……:...../......../……. 

Αξηζ. πξση............................. 

 

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

η.. .................. ζάκεξα ........................ εκΫξα ....................... νη παξαθΪησ ζπκβαιιφκελνη: 

 

Ο Γάκνο Βνΐνπ, πνπ εδξεχεη ζηε ηΪηηζηα, κε Αξηζκφ  Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.)………. θαη 

θσδηθφ ειεθηξνληθάο ηηκνιφγεζεο2 λνκέκσο εθπξνζσπνχκελνο απφ ηνλ Γάκαξρν, θ. Υξάζην Εεπθιά 

(ζην εμάο ν «ΦνξΫαο Τινπνέεζεο»)   

Ζ Γεκνηηθά Κνηλσθειάο Δπηρεέξεζε Βνΐνπ, πνπ εδξεχεη ζηε ΝεΪπνιε Βνΐνπ, κε Αξηζκφ  

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.)………. θαη θσδηθφ ειεθηξνληθάο ηηκνιφγεζεο  λνκέκσο 

εθπξνζσπνχκελε απφ ηελ Πξφεδξν, θα ΚαθΪιε ΔιΫλε, (ζην εμάο ν «Κχξηνο ηνπ Ϋξγνπ»)  θαη 

Ο/ε ……. (ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθάο επηρεέξεζεο) ά ην λνκηθφ πξφζσπν...........κε 

ηελ επσλπκέα ………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν «..........................», πνπ εδξεχεη 

...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΓΟΤ: ................., Σ.Κ. ...................., λνκέκσο 

εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθΪ πξφζσπα) απφ ηνλ ......................................... (ζην εμάο ν 

«ΑλΪδνρνο»)   

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. ηελ ππ΄ αξηζκ ..... δηαθάξπμε (ΑΓΑΜ…) θαη ηα ινηπΪ Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλΫηαμε ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ αλσηΫξσ ελ ζΫκαηη ζχκβαζε πξνκάζεηαο. 

2. Σελ ππ΄ αξηζκ … απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηελ νπνέα θαηαθπξψζεθε ην απνηΫιεζκα ηεο 

δηαδηθαζέαο (ΑΓΑΜ…), ζην πιαέζην ηεο αλσηΫξσ δηαθάξπμεο, ζηνλ ΑλΪδνρν θαη ηελ αξηζκ. πξση. 

…………… εηδηθά πξφζθιεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πξνο ηνλ ΑλΪδνρν γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ 

παξφληνο, ε νπνέα θνηλνπνηάζεθε ζε απηφλ ηελ…... 

3. Σελ απφ ……ππεχζπλε δάισζε ηνπ αλαδφρνπ πεξέ κε νςηγελψλ κεηαβνιψλ, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο 

πεξ. (2) ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016  

4. Όηη αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο παξνχζαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 2 παξ.1 πεξηπη. 42 ηνπ 

Ν.4412/2016: 

-ε ππ’ αξηζ. ............ δηαθάξπμε, κε ηα Παξαξηάκαηα ηεο 

-........ (ζην εμάο «ηα Έγγξαθα ηεο χκβαζεο»3  

-ε πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ 

6. Όηη ν αλΪδνρνο θαηΫζεζε ηελ:  

α) ππ’ αξηζ. .............. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο ηξΪπεδαο/ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνχ 

ηδξχκαηνο/ αζθαιηζηηθάο επηρεέξεζεο/  ..............., πνζνχ ........................ επξψ, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε 

ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ 

πκθψλεζαλ θαη Ϋθαλαλ ακνηβαέα απνδεθηΪ ηα αθφινπζα : 

 

Άξζξν 1 

Αληηθεέκελν 

Αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε εμνπιηζκνχ εζηέαζεο ζην 

ΚΫληξν Ζκεξάζηαο Φξνληέδαο ΖιηθησκΫλσλ (ΚΖΦΖ) ηΪηηζηαο ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ Ϊξζξνπ 1.3 ηεο Γηαθάξπμεο θαη ησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ Η θαη ΗΗ. Ο 

                                                 

2 Πξβι. άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016 

3 Σπκπιεξψλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα ινηπά ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
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εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεέ ζε αέζνπζα ηνπ πξψηνπ επηπΫδνπ ηνπ θηηξένπ ηνπ ΚΑΠΖ ηΪηηζηαο ζην 

νπνέν ζηεγΪδεηαη ην ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο.  Ζ πξνκάζεηα ζα θαιχςεη ηηο αλΪγθεο ιεηηνπξγέαο εθηφο ηνπ 

ΚΖΦΖ ηΪηηζηαο θαη ησλ ΚΖΦΖ Σζνηπιένπ θαη ΚΖΦΖ Πεληαιφθνπ ζην Γάκν Βνΐνπ. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ν εμνπιηζκφο εζηέαζεο απνηειεέηαη απφ: 

Μέα (01) θνπδέλα ειεθηξηθά 126×90×85cm, κε 6 εζηέεο θαη θνχξλν εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 

54×70×30cm. 

Μέα (01) θξηηΫδα ειεθηξηθά δηπιά ρσξεηηθφηεηαο 13+13lt, δηαζηΪζεηο 74×64×44 cm. 

Έλαο (01) θνχξλνο ειεθηξηθφο θπθινζπκηθφο αηκνχ κε δηαζηΪζεηο 110,20×93,20×181,20cm, γηα 

20×2/1GN ά 40×1/1GN. 

αξΪληα (40) ηαςηΪ GN 1/1X6,50, δηαζηΪζεηο 53,00×32,50×6,50cm. 

Δέθνζη (20) ηαςηΪ GN 2/1X6,50, δηαζηΪζεηο 65,00×53,00×6,50cm. 

Έλα (01) εξκΪξην 100×90×85cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

Έλα (01) εξκΪξην 80×90×85cm, κε 2 πφξηεο αλνηγφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

Έλα (01) εξκΪξην βΪζε θξηηΫδαο 74×90×60cm, κε 2 πφξηεο αλνηγφκελεο ρσξέο ξΪθη ζηε κΫζε. 

Μέα (01) θνχζθα ηνέρνπ 370×90×60cm, κε ππνδνρΫο γηα θέιηξα (ρσξέο κνηΫξ απνξξφθεζεο). 

Έλα (01) εξκΪξην 100×70×85cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 1 ξΪθη ζηε κΫζε. 

Μέα (01) ιΪληδα θιεηζηά 140×70×85cm, κε 2 γνχξλεο 40×40×25. 

Έλα (01) ςπγεέν πΪγθνο ζπληάξεζε 185×70×85cm, κε 3 πφξηεο. 

Μέα (01) ξαθηΫξα επηηξαπΫδηα 185×35×70cm κε 2 ξΪθηα (γηα ην ςπγεέν).  

Έλα (01) εξκΪξην δηπιάο φςεσο 180×70×85cm, κε ζπξφκελεο πφξηεο θαη απφ ηηο 2 πιεπξΫο κε 1 

ξΪθη ζηε κΫζε. 

Μέα (01) ξαθηΫξα επηηξαπΫδηα 180×35×70cm κε 2 ξΪθηα (γηα ην εξκΪξην). 

Έλα (01) πιπληάξην πηΪησλ, δηαζηΪζεηο 75×88×139cm. 

Μέα (01) ιΪληδα θιεηζηά 160×70×85cm κε 2 γνχξλεο 50×50cm. 

Έλα (01) εξκΪξην 200×70×85cm κε πφξηεο ζπξφκελεο. 

Έλαο (01) ζΪιακνο ζεξκαηλφκελνο 137×82×207cm, κε κφλσζε, 2 πφξηεο, 10 ζρΪξεο INOX ζε θΪζε 

πφξηα. 

Έλα (01) εξκΪξην ζθεπψλ 120×70×200cm, κε 2 πφξηεο ζπξφκελεο κε 3 ξΪθηα. 

Γχν (02) ζΪιακνη ζπληάξεζεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε 

πφξηα. 

Έλαο (01) ζΪιακνο θαηΪςπμεο 137×82×207cm, κε 2 πφξηεο, 3 ζρΪξεο πιαζηηθνπνηεκΫλεο ζε θΪζε 

πφξηα. 

Μέα (01) ξαθηΫξα επηδαπΫδηα 150×60×180cm, κε 4 ξΪθηα.  

Μέα (01) ξαθηΫξα επηδαπΫδηα 120×60×180cm, κε 4 ξΪθηα.  

Έλαο (01) απνθινησηάο παηΪηαο επηηξαπΫδηνο 5kgr. 

Έλα (01) ζχζηεκα ππξφζβεζεο ηνπηθάο εθαξκνγάο ηχπνπ F. 

Σα πξνο πξνκάζεηα εέδε θαηαηΪζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV): 39711000-9 «ΟηθηαθΫο ειεθηξηθΫο ζπζθεπΫο καγεηξηθάο». 

Ζ πξνκάζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηΫρνληαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 2 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο 

ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ). Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 15.7135.01 (ΓξΪζεηο 

αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ ηνπ Γάκνπ Βνένπ - 

πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ εζηέαζεο γηα ην ΚΖ.ΦΖ. ηΪηηζηαο) ζρεηηθά πέζησζε ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2022  ηεο Γεκνηηθάο Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο Γάκνπ Βνΐνπ 

[ΓΖ.Κ.Δ.ΒΟ]. 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα Ϋρεη εθδνζεέ ε απφθαζε κε αξ. πξση. 486/20.05.2022 (ΑΓΑ: 

ΦΔΔΦΟΚ51-Τ5Ζ) γηα ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο/Ϋγθξηζε δΫζκεπζεο πέζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ 
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Ϋηνο 2022 θαη Ϋιαβε α/α 62 θαηαρψξεζεο  ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιέν εγθξέζεσλ & Δληνιψλ 

Πιεξσκάο ηεο Γεκνηηθάο Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο Γάκνπ Βνΐνπ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηεέηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ, 

αξηζ. ελΪξηζ. Ϋξγνπ 2022ΔΠ00510012. 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεηαη ζην ππνΫξγν Νν 1 ηεο ΠξΪμεο: «ΓξΪζεηο αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ απφ ηα Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ Γάκνπ Βνΐνπ» ε νπνέα 

Ϋρεη εληαρζεέ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθά Μαθεδνλέα 2014-2020» κε βΪζε ηελ Απφθαζε 

Έληαμεο κε αξ. πξση. 831/09.03.2022 ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Γπηηθάο Μαθεδνλέαο θαη Ϋρεη ιΪβεη θσδηθφ 

MIS 5131961. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακεέν 

Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κΫζσ ηνπ ΠΓΔ.  

 

Άξζξν 3 

ΓηΪξθεηα ζχκβαζεο –Υξφλνο ΠαξΪδνζεο 

3.1. ΓπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 1.3 ηεο Γηαθάξπμεο ε δηΪξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξέδεηαη απφ ηελ 

ππνγξαθά ηεο θαη γηα Ϋμη (06) κάλεο. 

3.2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ θαζνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 4 

Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Ο ΑλΪδνρνο εγγπΪηαη θαη δεζκεχεηαη αλΫθθιεηα  ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά:  

4.1. φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4.3.1. ηεο Γηαθάξπμεο, ηεξεέ θαη ζα εμαθνινπζάζεη λα ηεξεέ θαηΪ ηελ 

εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην 

δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο 

Α’(θαη  ηνπ λ. 4412/2016).  Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη 

ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο  

4.2. φηη ζα ελεξγεέ ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη κε ηελ παξνχζα, φηη ζα  ιακβΪλεη ηα θαηΪιιεια κΫηξα 

γηα λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά θαη πξνζάθνπζα εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηε Γηαθάξπμε θαη 

ηα ινηπΪ Έγγξαθα ηεο χκβαζεο θαη φηη δελ ζα ελεξγάζεη αζΫκηηα , παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ ́ 

φιε ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηε ξάηξα αθεξαηφηεηαο πνπ επηζπλΪπηεηαη 

ζηελ παξνχζα θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο.  

4.3. φηη θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 5 

Ακνηβά – Σξφπνο πιεξσκάο 

5.1. Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηέκεκα αλΫξρεηαη ζε …., πιΫνλ ΦΠΑ…..% 

5.2. Ζ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5.1.1 ηεο Γηαθάξπμεο θαη 

ζπγθεθξηκΫλα: Σν 100% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ πιηθψλ. 

 5.3. Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ ΑλΪδνρν ησλ 

λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζέεο ηεο Γεκνηηθάο Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο Βνΐνπ (Κχξηνο ηνπ Έξγνπ) πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά4. Σα σο Ϊλσ παξαζηαηηθΪ θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθδέδνληαη κε 

ζηνηρεέα νθεηιΫηε απηΪ ηνπ Κπξένπ ηνπ Έξγνπ (ΓΖ.ΚΔ.ΒΟ.). 

 

                                                 

4 Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά ζην ζεκείν απηφ, πξβι. 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λ. 4412/2016 
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5.4. Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε ησλ  ζπκβαηηθψλ πιηθψλ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηε Γηαθάξπμε θαη ινηπΪ  Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο. Ηδέσο 

ν ΑλΪδνρνο  βαξχλεηαη κε ηηο  θξαηάζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζην Ϊξζξν 5.1.2 ηεο Γηαθάξπμεο. Οη ππΫξ 

ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

5.5. Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ 

εηζνδάκαηνο αμέαο 4 % επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Σνλ αλΪδνρν-πξνκεζεπηά βαξχλνπλ, επέζεο, ηα 

Ϋμνδα δεκνζέεπζεο πεξέιεςεο ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο (αξρηθάο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθάο). ΚαηΪ 

ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο ζα πξνζθνκέδεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν ην απνδεηθηηθφ πιεξσκάο ηνπ 

θφζηνπο εμφδσλ δεκνζέεπζεο. 

5.6. Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο (πξσηφθνιια πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο 

παξαιαβάο θιπ.) ειΫγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ειΫγρνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ. Γηα ηελ Ϋθδνζε 

ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο ν αλΪδνρνο πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη ην αληέζηνηρν ηηκνιφγην εληφο πξνζεζκέαο 

ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο πξσηνθφιινπ πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο παξαιαβάο 

θαη ε πιεξσκά ηνπ ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ρψξα ζε επηπιΫνλ ηξηΪληα (30) εκΫξεο.  

ε πεξέπησζε πνπ ε πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξάζεη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηξηΪληα (30) 

εκΫξεο απφ ηελ νξηζηηθά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ αγαζψλ θαη ηελ νινθιάξσζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ επαιάζεπζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα Ϋρεη πεξηΫιζεη κΫρξη θαη ηελ 

εκεξνκελέα απηά ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην ηηκνιφγην ά Ϊιιν ηζνδχλακν παξαζηαηηθφ πιεξσκάο, ε 

αλαζΫηνπζα αξρά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξ. Ε5 ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013, (Α' 

107/09-05-2013) «Δπεέγνληα κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Ν.4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» 

θαζέζηαηαη ππεξάκεξε θαη νθεέιεη ηφθνπο ππεξεκεξέαο, ρσξέο λα απαηηεέηαη φριεζε απφ ηνλ 

αλΪδνρν.5 ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο ππνβνιάο ησλ νηθεέσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκάο, ε 

αλαζΫηνπζα αξρά δελ θαζέζηαηαη ππεξάκεξνο, εη κε κφλν απφ ηελ εκΫξα πξνζθφκηζάο ηνπο.  

 

Άξζξν 6 

Αλαπξνζαξκνγά ηηκάο 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

 

Άξζξν 7 

Υξφλνο ΠαξΪδνζεο Τιηθψλ-Παξαιαβά πιηθψλ -  

Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ  

7.1 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθΪ. ζην ρξφλν , ηξφπν θαη ηφπν  πνπ θαζνξέδνληαη 

ζηα Ϊξζξα 6.1. θαη 6.2.  ηεο Γηαθάξπμεο.  

7.2. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηα πιηθΪ ζχκθσλα  κε ην Ϊξζξν 

6.1. ηεο Γηαθάξπμεο. Με εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν επΪγεηαη ηε θάξπμε 

απηνχ σο Ϋθπησηνπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6.1.2  ηεο Γηαθάξπμεο.   

H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, ππφ ηνπο φξνπο,  δηαδηθαζέεο παξαιαβάο, ηξφπνπο 

πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειΫγρνπ ησλ πιηθψλ, αλΪιεςεο ηνπ θφζηνπο δηελΫξγεηαο ειΫγρνπ απφ ηνλ 

ΑλΪδνρν  πνπ νξέδνληαη θαη ζπκθσλνχληαη ζην Ϊξζξν 6.2 ηεο Γηαθάξπμεο.  ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ 

ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κπνξνχλ λα παξαπΫκπνληαη γηα 

επαλεμΫηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 6.2.1. ηεο Γηαθάξπμεο  

7.3. Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβάο πξαγκαηνπνηεέηαη 

κΫζα ζηνπο θαησηΫξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο:  

Δληφο ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, θαηΪ κΫγηζην, απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ 

πιηθψλ. 

                                                 

5 Πξβι αξηζκ. 2/16563/21-02-2019 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκνζηνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο (ΓΛΚ) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ 

επηηξνπά παξαιαβάο κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

Ϊξζξν 6.2.2. ηεο Γηαθάξπμεο.  

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, ζην σο Ϊλσ Ϊξζξν 6.2.2. νξηδφκελε  απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά 

ηνπ Αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ 

επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα 

ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ παξαιαβά ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε 

φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 2 ηνπ φξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ Ϊξζξσλ  6.2.1. ηεο Γηαθάξπμεο θαη ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016 

θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο 

δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηελ παξνχζα  ζχκβαζε 

ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

7.4. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε ρνξεγεέηαη απφ ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβΪιινληαη 

ζηνλ ΑλΪδνρν νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 8 

Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –ΑληηθαηΪζηαζε 

8.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, 

κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη 

ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηνπο ρξφλνπο, ηε δηαδηθαζέα αληηθαηΪζηαζεο θαη 

ηελ ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδνληαη ζηελ απφθαζε απηά θαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6.4. ηεο 

Γηαθάξπμεο. 

8.2. Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ 

ηΪρζεθε θαη εθ’ φζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ φξνπ 9 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

8.3. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 

θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 9 

ΔγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα πξνκάζεηαο 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα θαιχπηνληαη κε εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ρξνληθάο δηΪξθεηαο 

ηνπιΪρηζηνλ γηα δχν (2) Ϋηε. 

ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο, ν αλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο. Δπέζεο, νθεέιεη θαηΪ ην ρξφλν ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο λα πξνβαέλεη 

ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληάξεζε θαη λα απνθαηαζηάζεη νπνηαδάπνηε βιΪβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ 

πεξηγξΪθεηαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ζηα ινηπΪ ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπά 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ά ε εηδηθά επηηξνπά πνπ νξέδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά πξνβαέλεη ζηνλ απαηηνχκελν Ϋιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο 

ζρεηηθΪ πξαθηηθΪ. ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ 

ππνρξεψζεηο, επηηξνπά εηζεγεέηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ Ϋθπησζε ηνπ 

αλαδφρνπ. 

ΜΫζα ζε Ϋλα (1) κάλα απφ ηελ ιάμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο ε σο Ϊλσ 

επηηξνπά ζπληΪζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο, ζην νπνέν 

απνθαέλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηάζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο, νιηθάο ά κεξηθάο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ  

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ97-ΥΥΨ



  

θαηΪπησζε ηεο εγγπάζεσο θαιάο ιεηηνπξγέαο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 πεξέ 

εγγπάζεσλ θαη ζηελ παξΪγξαθν 4.1.2 ηεο παξνχζαο.  

Σν πξσηφθνιιν εγθξέλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

Άξζξν 10 

Τπεξγνιαβέα 

10.1.Ο ΑλΪδνρνο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4.4.1. ηεο Γηαθάξπμεο,  δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο 

ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ιφγσ αλΪζεζεο ηεο 

εθηΫιεζεο ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 

2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

10.2. Ο ΑλΪδνρνο κε ην απφ ...... Ϋγγξαθφ ηνπ, ην νπνέν επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα, θαη ζχκθσλα 

κε ην  Ϊξζξν 4.4.2. ηεο Γηαθάξπμεο, ελεκΫξσζε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ επσλπκέα/φλνκα, ηα 

ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ 

ζηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν ΑλΪδνρνο ζα 

ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο 

ζπλεξγαζέαο. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο 

ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη  νθεέιεη λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ ηκεκΪησλ ηεο 

ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα γλσζηνπνηάζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα6.  

10.3. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο, 

φπσο απηνέ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3  ηεο Γηαθάξπμεο θαη κε ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.9.2  ηεο Γηαθάξπμεο  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθάξπμεο. 

ΔπηπιΫνλ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά, πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ νξέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 

4.4.3. ηεο Γηαθάξπμεο. 

10.4. Ο ππεξγνιΪβνο ιακβΪλεη γλψζε ηεο ζπλεκκΫλεο ζηελ παξνχζα ξάηξα αθεξαηφηεηαο θαη 

δεζκεχεηαη λα ηεξάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε απηά. Ζ σο Ϊλσ δΫζκεπζε 

πεξηΫξρεηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Άξζξν 11 

Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ –Κπξψζεηο 

11.1. Ο ΑλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ 

απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθΫξνληαη θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθάξπμεο. ηνλ ΑλΪδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο 

απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη θαηφπηλ ηάξεζεο 

ηεο ζρεηηθάο δηαδηθαζέαο θαη νη θπξψζεηο/απνθιεηζκφο   πνπ πξνβιΫπνληαη ζην σο Ϊλσ Ϊξζξν 5.2.1 

ηεο Γηαθάξπμεο. 

11.2. Αλ ην ζπκβαηηθφ πιηθφ θνξησζεέ -παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ηε Γηαθάξπμε θαη ην 

Ϊξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν/ηφθνο θαη εηζπξΪηηεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5.2.2. 

ηεο Γηαθάξπμεο. 

11.3.  ε βΪξνο ηνπ Ϋθπησηνπ αλαδφρνπ επηβΪιιεηαη επέζεο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο, πνπ 

πξνθχπηεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, πνπ δελ 

                                                 

6 Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ φζνλ αθνξά ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο δηαθήξπμεο, πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν απηφ φξνη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο αληηθαηάζηαζήο ηνπ 
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πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, αλαζΫηνληαο ην αλεθηΫιεζην 

αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο ζε ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα. Σν δηαθΫξνλ ππνινγέδεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = ΓηαθΫξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 

εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθΫξνλ ιακβΪλεη ζεηηθΫο ηηκΫο, 

αιιηψο ζεσξεέηαη έζν κε κεδΫλ. 

ΣΚΣ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ 

ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηνλ λΫν αλΪδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ 

ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνέα θεξχρζεθε Ϋθπησηνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Π = πληειεζηάο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο Ϋκκεζεο δεκέαο πνπ πξνθαιεέηαη ζηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά απφ ηελ Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλσηΫξσ ζπληειεζηάο ιακβΪλεη ηηκά έζε κε 1,02. 

Γηα ηελ εέζπξαμε ηνπ δηαθΫξνληνο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα κπνξεέ λα εθαξκφδεηαη ε 

δηαδηθαζέα ηνπ Κψδηθα Δέζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθΫξνλ εηζπξΪηηεηαη ππΫξ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο. 

 

Άξζξν 12 

Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο 

12.1.Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4.5 

ηεο Γηαθάξπμεο. 

12.2. Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γέλεηαη κφλνλ κε κεηαγελΫζηεξε γξαπηά θαη 

ξεηά ζπκθσλέα ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016. 

 

Άξζξν 13 

ΑλσηΫξα Βέα 

13.1.Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο.  

13.2.Ο ΑλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 

πνπ εκπέπηεη ζηελ Ϋλλνηα ηεο αλσηΫξαο βέαο, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνθαζέδεη κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα απηφ νξγΪλνπ.  

Μφλν ε Ϋγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηεο αλψηεξεο βέαο πνπ επηθαιεέηαη ν 

ΑλΪδνρνο ηνλ απαιιΪζζεη απφ ηηο ζπλΫπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ά κε θαηΪιιεια εθπιάξσζεο ηεο 

πξνκάζεηαο. 

 

Άξζξν 14 

Οινθιάξσζε ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ 

Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη νινθιεξσζεέ, φηαλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθΪ, πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ηα 

αγαζΪ πνπ παξαδφζεθαλ, φηαλ απνπιεξσζεέ ην ζπκβαηηθφ ηέκεκα θαη εθπιεξσζνχλ θαη νη ηπρφλ 

ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ά λφκηκεο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη φηαλ 

απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.  

 

Άξζξν 15 

Γηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4.6 ηεο Γηαθάξπμεο, λα 

θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο. 

 

Άξζξν 16 
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ΔθαξκνζηΫν Γέθαην – Δπέιπζε Γηαθνξψλ 

16.1. Ζ παξνχζα δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γέθαην θαη εηδηθφηεξα α) απφ ην ζεζκηθφ πιαέζην πνπ 

αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 1.4. ηεο Γηαθάξπμεο θαη β) ηε Γηαθάξπμε θαη ηα Έγγξαθα ηεο χκβαζεο.   

16.2.Ο ΑλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ 

θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ ηεο Γηαθάξπμεο  5.2. (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ -

Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ),6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –αληηθαηΪζηαζε), 

κπνξεέ λα αζθάζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξέδνληαη θαη ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο θαη Ϋλλνκεο 

ζπλΫπεηεο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 5.3. ηεο Γηαθάξπμεο.  

16.3. ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, θΪζε δηαθνξΪ πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθΪ κε ηελ εξκελεέα, 

θαη/ά ην θχξνο θαη/ά  ηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο, ά εμ αθνξκάο ηεο,  επηιχνληαη ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 5.4. ηεο Γηαθάξπμεο.  

 

Άξζξν 17 

πκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ/2016/2019 θαη ηνλ λ. 4624/2019 (Α 137)7  

Σα αληηζπκβαιιφκελα κΫξε αλαιακβΪλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγά ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο 

επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ 

δεδνκΫλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζέαο 

ΓεδνκΫλσλ / General Data Protection Regulation – GDPR) θαη ηνπ Ν. 4624/2019. Δηδηθφηεξα: 

Α) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζέα απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πξνζηεζΫλησλ/ζπλεξγαηψλ/δαλεηδφλησλ εκπεηξέα/ππεξγνιΪβσλ ηνπ, 

ηζρχνπλ ηα παξαθΪησ: 

Ο ΑλΪδνρνο ζπλαηλεέ ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο εθηΫιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη 

επηηξΫπεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα πξνβεέ ζε αλαδάηεζε-επηβεβαέσζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαγθαέα επεμεξγαζέα θαη δηαηάξεζε δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηάξα θαη ζηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ κε Ϊιιεο δεκφζηεο αξρΫο. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνζεθεχεη θαη επεμεξγΪδεηαη ηα ζηνηρεέα πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο,  ηελ εθπιάξσζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γΫλεη ζπκκφξθσζά ηεο κε λφκηκε ππνρξΫσζε, ζε Ϋγραξην αξρεέν θαη ζε 

ειεθηξνληθά βΪζε κε πςειΪ ραξαθηεξηζηηθΪ αζθαιεέαο κε πξφζβαζε απζηεξψο θαη κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκΫλα πξφζσπα ά παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνένπο αλαζΫηεη ηελ εθηΫιεζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη νπνένη δηελεξγνχλ πξΪμεηο επεμεξγαζέαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα πξνβεέ ζε ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα (π.ρ. ζπιινγά, θαηαρψξηζε, νξγΪλσζε,  

απνζάθεπζε, κεηαβνιά, δηαγξαθά, θαηαζηξνθά θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηΫξσ αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο, 

ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα φπσο: (α) επέζεκσλ ζηνηρεέσλ ηαπηνπνέεζεο, (β) ζηνηρεέσλ 

επηθνηλσλέαο, (γ) δεδνκΫλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ 

απαηηάζεσλ, (δ) γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, (ε) ζηνηρεέσλ πιεξσκάο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ινγαξηαζκψλ, (ζη) δεδνκΫλσλ εηδηθάο θαηεγνξέαο, ησλ νπνέσλ ε ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα 

επηβΪιιεηαη απφ ηνπο φξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζθνπνχο αξρεηνζΫηεζεο πξνο ην δεκφζην 

ζπκθΫξνλ, ά ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Σα πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

δαλεηδφλησλ εκπεηξέα/ππεξγνιΪβσλ) απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηε δηΪξθεηα ηεο 

εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηΪ ηε ιάμε απηάο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα πΫληε εηψλ γηα κειινληηθνχο 

θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο  ά ειΫγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ά Ϊιινπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο απφ 

ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, εθηφο εΪλ ε λνκνζεζέα πξνβιΫπεη δηαθνξεηηθά πεξένδν δηαηάξεζεο. ε 

πεξέπησζε εθθξεκνδηθέαο αλαθνξηθΪ κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκΫλα ηεξνχληαη κΫρξη ην πΫξαο ηεο 

εθθξεκνδηθέαο. 

                                                 

7 Αθνξά ζε θπζηθά πξφζσπα 
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Καζ’ φιε ηελ δηΪξθεηα πνπ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηεξεέ θαη επεμεξγΪδεηαη ηα πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα ν 

ΑλΪδνρνο Ϋρεη δηθαέσκα ελεκΫξσζεο, πξφζβαζεο, θνξεηφηεηαο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ, δηαγξαθάο 

ά θαη ελαληέσζεο ππφ ζπγθεθξηκΫλεο πξνυπνζΫζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαέζην. 

Γελ επηηξΫπεηαη ε επεμεξγαζέα δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ 

γηα ηνλ νπνέν Ϋρνπλ ζπιιερζεέ παξΪ κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4624/2019. 

Ζ δηαβέβαζε δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζε Ϊιιν δεκφζην θνξΫα 

επηηξΫπεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 26 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ, εθφζνλ εέλαη απαξαέηεην γηα ηελ εθηΫιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο ά ηνπ ηξέηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν δηαβηβΪδνληαη ηα δεδνκΫλα θαη εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο πνπ επηηξΫπνπλ ηελ επεμεξγαζέα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 24 ηνπ έδηνπ 

λφκνπ. 

Σα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ηα αθφινπζα (email …………………. /ηει………………..). 

B. Χο πξνο ηελ επεμεξγαζέα απφ ηνλ αλΪδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ζην πιαέζην εθηΫιεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 28 ΓΚΠΓ. Δηδηθφηεξα, ηζρχνπλ ηα 

παξαθΪησ: 

α) ν αλΪδνρνο (εθηειψλ ηελ επεμεξγαζέα) επεμεξγΪδεηαη ηα δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα κφλν 

βΪζεη θαηαγεγξακκΫλσλ εληνιψλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (ππεχζπλνο επεμεξγαζέαο),  

β) δηαζθαιέδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ εέλαη εμνπζηνδνηεκΫλα λα επεμεξγΪδνληαη ηα δεδνκΫλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα Ϋρνπλ αλαιΪβεη δΫζκεπζε ηάξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ά ηεινχλ ππφ ηε δΫνπζα 

θαλνληζηηθά ππνρξΫσζε ηάξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο,  

γ) ιακβΪλεη φια ηα απαηηνχκελα κΫηξα δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 32 ΓΚΠΓ,  

δ) ηεξεέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξφζιεςε Ϊιινπ εθηεινχληνο 

ηελ επεμεξγαζέα,  

ε) ιακβΪλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζέαο θαη επηθνπξεέ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζέαο κε ηα 

θαηΪιιεια ηερληθΪ θαη νξγαλσηηθΪ κΫηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ εέλαη δπλαηφ, γηα ηελ εθπιάξσζε ηεο 

ππνρξΫσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζέαο λα απαληΪ ζε αηηάκαηα γηα Ϊζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ζην θεθΪιαην III δηθαησκΪησλ ηνπ ππνθεηκΫλνπ ησλ δεδνκΫλσλ,  

ζη) ζπλδξΪκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζέαο ζηε δηαζθΪιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξΫνπλ απφ ηα Ϊξζξα 32 Ϋσο 36 ΓΚΠΓ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζέαο θαη 

ηηο πιεξνθνξέεο πνπ δηαζΫηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζέα,  

δ) θαη’ επηινγά ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζέαο (αλαζΫηνπζα αξρά), δηαγξΪθεη ά επηζηξΫθεη φια ηα 

δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζέαο κεηΪ ην πΫξαο ηεο παξνράο ππεξεζηψλ 

επεμεξγαζέαο θαη δηαγξΪθεη ηα πθηζηΪκελα αληέγξαθα, εθηφο εΪλ ην δέθαην ηεο Έλσζεο ά ηνπ θξΪηνπο 

κΫινπο απαηηεέ ηελ απνζάθεπζε ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα,  

ε) ζΫηεη ζηε δηΪζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζέαο θΪζε απαξαέηεηε πιεξνθνξέα πξνο απφδεημε ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπέδνληαη ζην παξφλ Ϊξζξν θαη επηηξΫπεη θαη δηεπθνιχλεη 

ηνπο ειΫγρνπο, πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ επηζεσξάζεσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζέαο ά απφ Ϊιινλ ειεγθηά εληεηαικΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζέαο.  

η) Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζέα δελ πξνζιακβΪλεη Ϊιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζέα ρσξέο 

πξνεγνχκελε εηδηθά ά γεληθά γξαπηά Ϊδεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζέαο.  

 

Άξζξν 18 

Λνηπνέ φξνη 

Άπαληεο νη φξνη ηεο Γηαθάξπμεο θαη ησλ ΔγγξΪθσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εθηΫιεζε 

ηεο παξνχζαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκάκα απηάο. 

Αθνχ ζπληΪρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε δχν αληέηππα, αλαγλψζζεθε θαη ππνγξΪθεθε σο 

αθνινχζσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

……………………………………………………………………………………………………………………» 
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Γ)  Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα αλαξηεζεί ζην 

‘Πξφγξακκα Γηαχγεηα’ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ: 197/2022 

………………………………………………………………………………………….. 

     

Αθνχ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθηεθε απηφ ην 

Πξαθηηθφ. 

 

Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο 

 

                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΗ   
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