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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Κοίλα Κοηάνθσ 

Ρόλθ Κοηάνθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 50150 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR13 

Τθλζωωνο 24610 68232, 68103 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ Χαϊτίδθσ Γεϊργιοσ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Μδρυμα - Οργανιςμόσ Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ), 

εποπτευόμενοσ από το Υπουργείο Ραιδείασ & Κρθςκευμάτων και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ εκπαίδευςθ. 

Εωαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του ωορζα: www.uowm.gr . 

β)  Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

γ) Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από τα παραπάνω αναγραωόμενα τθλζωωνα και τισ 

προαναωερκείςεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Ωρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

mailto:ghaitidis@uowm.gr
mailto:kvlachaki@uowm.gr
http://www.uowm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.uowm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ζργο με τίτλο «ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΛΛΩΝ 

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων,  ΚΑΕ 9349. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ (επίπλων & λοιποφ 

ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ) για τα νζα κτίρια του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν περιοχι 

ΗΕΡ Κοηάνθσ. 

Θ νζα Ρανεπιςτθμιοφπολθ του ΡΔΜ ςτθ ΗΕΡ περιλαμβάνει το κτίριο Διοίκθςθσ και τα τρία κτίρια 

Εκπαίδευςθσ.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV): 39100000-3 *Ζπιπλα+ 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα Ραραρτιματα 

I, II & III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν τισ προςωορζσ τουσ ωσ εξισ: 

 Επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα με χωριςτό 

προχπολογιςμό. 

 ΔΕΝ Επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για μζροσ των ειδϊν κάκε Τμιματοσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.136.720,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 916.710,00, ΦΡΑ : € 220.010,40). 

Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να 

προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 15%, ι για μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα Ραραρτιματα 

I, II & III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ, 

βάςει τιμισ. 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 

και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  
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 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 

των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,1 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 

άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150), όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

 του άρκρου 5 τθσ απόωαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςωυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. τθσ με 

αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

 Τισ αποφάςεισ: 

 Τθν απόωαςθ ζνταξθσ 152 με αρ. πρωτ. 22635/21-02-2019 (με ΑΔΑ: Ψ9ΥΣ465ΧΛ8-ΥΣΚ) του ζργου 

με τίτλο «ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΛΛΩΝ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ» ςτο Ρρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων, ΣΑΕ 046, κακϊσ και το Τεχνικό Δελτίο του ζργου. 

                                                           
1
 Μόνο εωόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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 Τθν με αρ. πρωτ. 2583/20-01-2021 Ανακοίνωςθ Διαβοφλευςθσ που ζλαβε αρ. ΚΘΜΔΘΣ: 

21DIAB000015132, κακϊσ και τα ςχόλια που υποβλικθκαν ςτο δικτυακό τόπο του ΕΣΘΔΘΣ και 

ανακοινϊκθκαν ςτισ 05-02-2021 ςτθν ιςτοςελίδα του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

 Τθν αρ. Β2/Σ132/09-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΨΝ469Β7Κ-90Γ) απόωαςθ τθσ Συγκλιτου του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ, τεχνικϊν προδιαγραωϊν και τεφχουσ 

διακιρυξθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ 05/04/2021 και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, τθν 09/04/2021, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 22/02/2021 

ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε αρικμό ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ: 105369. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμωωνα με το 

άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL) : www.uowm.gr ► Επικαιρότθτα-Ρρομικειεσ/Διαγωνιςμοί, ςτισ …../02/2021. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο, ςφμωωνα με το αρκρ. 4 του Ν. 

3548/2007 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το αρκρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α). Σε περίπτωςθ φπαρξθσ 

περιςςοτζρων του ενόσ Αναδόχου, ο επιμεριςμόσ τθσ δαπάνθσ γίνεται με βάςθ τον προχπολογιςμό των 

επιμζρουσ Τμθμάτων (ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ αξίασ). Στθν περίπτωςθ άγονου 

αποτελζςματοσ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με προςωρινό αρικμό αναωοράσ ENOTICES-ECAS_n005ftkn/2021-025735 Ρροκιρυξθ τθσ 

Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 

του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 

παραλαβι των προςωορϊν, 

β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και 

δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 

αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 

του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςωορϊν, κ) τθν 

θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

[χετικά υποδείγματα παρατίκενται ςτο παράρτθμα VI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ] 

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

τθν εγκυρότθτά τουσ. Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ παραπάνω επικοινωνίασ, οι υποψιφιοι καλοφνται να 
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επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά τουσ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν, ιτοι: τθλζφωνο, email και όνομα αρμόδιου υπαλλιλου. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ ίςου 

με το 2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α.. Ωσ εκτιμϊμενθ αξία νοείται το ποςό που 

αναλογεί ςτο Κεωάλαιο/-α  για το/τα οποίο/-α γίνεται θ προςωορά. Τα ποςά των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

ανά Τμιμα προςωοράσ ζχουν ωσ εξισ: 

Τμιμα 

Συνολικόσ 

προχπολογιςμόσ (€) 

χωρίσ Ψ.Ρ.Α. 

Ροςό 

εγγυθτικισ (€) 

ΤΜΘΜΑ Α - ΓΑΨΕΛΑ, ΤΑΡΕΗΛΑ 181.650,00 3.633,00 

ΤΜΘΜΑ Β - ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΕΣ, ΔΛΑΩΩΛΣΤΛΚΑ 227.500,00 4.550,00 

ΤΜΘΜΑ Γ - ΚΑΕΚΛΕΣ 161.850,00 3.237,00 

ΤΜΘΜΑ Δ - ΚΑΝΑΡΕΔΕΣ, ΣΚΑΜΡΩ 8.060,00 161,20 

ΤΜΘΜΑ Ε - ΚΑΝΛΑ, ΡΛΝΑΚΕΣ 166.100,00 3.322,00 

ΤΜΘΜΑ ΣΤ - ΛΟΛΡΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΒΟΘΚΘΤΛΚΩΝ ΩΩΩΝ 7.700,00 154,00 

ΤΜΘΜΑ Η - ΛΟΛΡΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΩΩΩΝ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ 44.000,00 880,00 

ΤΜΘΜΑ Θ - ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘΣ & ΚΟΛΝΟΩΘΣΤΩΝ ΩΩΩΝ 119.850,00 2.397,00 

ςφνολο 916.710,00 18.334,20 

 

ε περίπτωςθ προςφοράσ για περιςςότερα από ζνα Σμιμα, το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που 

αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ, μπορεί να καλφπτεται είτε με μία ςυνολικι, είτε με ξεχωριςτζσ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ για κάκε Σμιμα. 
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 10/02/2022, άλλωσ θ προςφορά 

απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα 

να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 

εγκαίρωσ για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 

ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) 

ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ ωορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
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τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά  ςτουσ 

διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτον 

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

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαωίων αωορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 

ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 

εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ ωορζασ ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςωάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 

τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ ωορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
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χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα με τθν υπουργικι απόωαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αωοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμωωνα με 

τθν παράγραωο 2.2.3.2, κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των 

ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν 

καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 

λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 

ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε 

ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

ωορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που 
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ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράωου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποδεδειγμζνα ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. (διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ) 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ 

παραγράωουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 

τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα 

το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  
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Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αωορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν:  

 Ειδικό κφκλο εργαςιϊν (αντικειμζνου ςχετικοφ με τθν παροφςα διακιρυξθ) φψουσ 

τουλάχιςτον ίςου με το άκροιςμα του προχπολογιςμοφ (με ΦΡΑ) των προςωερόμενων 

Τμθμάτων, ςυνολικά για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (2017-2019 ι 2018-2020, 

εωόςον ζχουν εξαχκεί οικονομικά ςτοιχεία), ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του 

οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται: 

 κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, να ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ αντικειμζνου 

ςχετικοφ με τθν παροφςα διακιρυξθ, ςυνολικοφ φψουσ τουλάχιςτον ίςου με το άκροιςμα του 

προχπολογιςμοφ (με ΦΡΑ) του Τμιματοσ ι των Τμθμάτων για τα οποία κατατίκεται 

προςωορά. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με: 

α) το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO 9001, όπωσ ιςχφει 

ςιμερα,  

β) το Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO 14001, όπωσ ιςχφει 

ςιμερα και 

γ) το Σφςτθμα Διαχείριςθσ για τθν Υγεία και Αςωάλεια ςτθν Εργαςία ISO 45001, όπωσ ιςχφει 

ςιμερα. 

Τα ςχετικά πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι εταιρειϊν - κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν κοινι προςωορά, τα 

ανωτζρω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται επί ποινι αποκλειςμοφ για κάκε μζλοσ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράωου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ2. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 

                                                           
2
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 

οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ .  
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αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηονται.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα IV, το 

οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 

βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 

από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράωεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςωορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να ωζρει μόνο τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα ωσ  

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 

ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.3  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 4 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράωου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

                                                           
3
 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ ωορζα.  Εξακολουκεί να 

υωίςταται θ δυνατότθτα να υπογράωεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που αναωζρονται ςτα τελευταία 
δφο εδάωια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

4
  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) 

ζγγραωο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
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λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ 

πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ 

οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά (κατά το ςτάδιο προςκόμιςθσ 

των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου).5 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

                                                           
5
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράωων εγγράωων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραωα δθμοςίων εγγράωων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράωων των δθμοςίων 

εγγράωων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υωίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράωων. 

 2. Απλά αντίγραωα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράωων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράωων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμωωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
ωωτοαντίγραωα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράωων ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραωα και επικυρωμζνα αντίγραωα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραωα των δικαιολογθτικϊν εγγράωων, 

εωόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω 

παράγραωο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν αναωζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του. 

Επιπλζον, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναωορικά με τουσ οργανιςμοφσ 

κοινωνικισ αςωάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, αωορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςωάλιςθσ) ςτου οποίου οωείλει να καταβάλει 

ειςωορζσ.  

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι 

οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και 

τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 

4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Αυτό 

ςθμαίνει ότι θα πρζπει να υποβληθοφν φορολογικζσ & αςφαλιςτικζσ ενημερότητεσ που να 

καλφπτουν και το διάςτημα υποβολήσ τησ προςφοράσ και το διάςτημα υποβολήσ 

δικαιολογητικϊν προςωρινοφ αναδόχου. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 

ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 

υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα. Το 

πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόωαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε ωορά ιςχφουν. Τα ωυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ ωορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ ωορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων6. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 

ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εωικτι θ ζκδοςθ του 

ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα, χωρίσ να 

απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

                                                           
6 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμωανίηονται ςτο taxisnet. 
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 

ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ 

παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, τα 

ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ ωορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ 

ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) (διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ) 

ςτ) για τθν παράγραωο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 

περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό 

ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράωου 2.2.5 οι 

οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

i. Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου 

υπάγεται, από τα οποία να προκφπτει θ δραςτθριότθτα του οικονομικοφ ωορζα. 

ii. Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των 

ιςολογιςμϊν απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ), ι διλωςθ ωορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1, Ν) θ οποία κα ςυνοδεφεται από 

ΑΔΑ: 6ΠΥΑ469Β7Κ-Ο77





 

Διακιρυξθ προμικειασ επίπλων για τισ ανάγκεσ των νζων κτιρίων του ΠΔΜ ςτθν περιοχι ΗΕΠ Κοηάνθσ ελίδα 21 

το Ε3 προςδιοριςμοφ του ειςοδιματοσ για τισ τελευταίεσ τρεισ οικονομικζσ χριςεισ (2017-

2019 ι 2018-2020, εωόςον ζχουν εξαχκεί οικονομικά ςτοιχεία).  

Σε περίπτωςθ νεοςφςτατου Νομικοφ Ρροςϊπου, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ προςωρινϊν 

ιςολογιςμϊν ι οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ εγγράωου για τθ χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ. Σε περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά το νόμο 

υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

περί τθσ χρθματοοικονομικισ του κατάςταςθσ, δθλαδι των ιδίων κεωαλαίων, του ςυνολικοφ 

φψουσ των υποχρεϊςεων, των περιουςιακϊν ςτοιχείων του υποψθωίου Αναδόχου και των 

εςόδων του, κατά τα ανωτζρω ι οποιουδιποτε άλλου ςχετικοφ εγγράωου. 

iii. Δθλϊςεισ για το φψοσ του ειδικοφ κφκλου εργαςιϊν, (αντικειμζνου ςχετικοφ με τθν παροφςα 

διακιρυξθ), κατά τα τρία (3) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ (2017-2019 ι 2018-2020, εωόςον 

ζχουν εξαχκεί οικονομικά ςτοιχεία), που δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από το άκροιςμα 

του προχπολογιςμοφ (με ΨΡΑ) των προςφερόμενων Τμθμάτων, ςυνολικά. 

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

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραωο.7 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6 οι οικονομικοί ωορείσ 

προςκομίηουν: 

 Βεβαιϊςεισ καλισ ςυνεργαςίασ ωορζων από τισ οποίεσ να προκφπτει ότι ζχουν εκτελζςει τθν 

τελευταία τριετία ςυμβάςεισ αντικειμζνου ςχετικοφ με τθν παροφςα διακιρυξθ, ςυνολικοφ 

φψουσ τουλάχιςτον ίςου με το άκροιςμα του προχπολογιςμοφ (με ΦΡΑ) του Τμιματοσ ι των 

Τμθμάτων για τα οποία κατατζκθκε προςωορά. Στισ βεβαιϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να 

αναωζρεται θ ζντεχνθ, εμπρόκεςμθ και ςφμωωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ εκτζλεςθ των 

ςυμβάςεων. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράωου 2.2.7 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

α) Ριςτοποιθτικό Ροιότθτασ βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO 9001, όπωσ ιςχφει ςιμερα, ι 

ιςοδφναμο,  

β)  Ριςτοποιθτικό Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO 14001, όπωσ 

ιςχφει ςιμερα, ι ιςοδφναμο και 

γ) Ριςτοποιθτικό ISO 45001 που αωορά ςτθ Διαχείριςθ για τθν Υγεία και Αςωάλεια ςτθν Εργαςία, 

όπωσ ιςχφει ςιμερα, ι ιςοδφναμο. 

Τα ςχετικά πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

κακϊσ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 

το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 

λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 

                                                           
7
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό ωορζα εγγράωου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 

του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εωόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 

αυτοφ, εωόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 

κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν λόγω 

οικονομικϊν ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραωι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αωορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, 

ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.8 

                                                           
8
 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμωωνθτικό 

μεταξφ προςωζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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Β.10 Επιπλζον, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ςφνταξθ των ςυμβάςεων, οι προςωρινοί ανάδοχοι 

υποχρεοφνται να επιςυνάψουν ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ αυτοτελι περιγραφι των 

κατακυρωκζντων ειδϊν, με ςαωι αναωορά ςτον αφξοντα αρικμό κάκε είδουσ, ςφμωωνα με το παρακάτω 

υπόδειγμα. Στθν αυτοτελι περιγραωι κα περιλαμβάνονται όλα τα ςτοιχεία του κάκε είδουσ που 

εμωανίηονται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρωωςθσ, με όποιεσ τυχόν διαωοροποιιςεισ ζχουν επιςθμανκεί από 

τουσ προςωζροντεσ και με αναωορά ςτο μοντζλο ι τον τφπο του είδουσ, εωόςον υπάρχει. 

χζδιο πλιρουσ αυτοτελοφσ περιγραφισ είδουσ: (δεν αναφζρεται ςε κάποιο από τα είδθ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ) 

Είδοσ __- _______________ 

Ρροςωζρονται τα τραπεηοκρανία ςειράσ ____ του ____ με ζδρανο γραωισ, ράωι εναπόκεςθσ βιβλίων 

και αντικειμζνων και ανακλινόμενθ ζδρα. 

 Τραπεηοκρανίο ( 6 ατόμων )  τεμ. 104 

Σφνκεςθ τραπεηοκρανίων 3.300 mm Ω 950 mm ( 6 ατόμων ) 

Αποτελείται από δφο επιωάνειεσ, μικουσ 1650mm και βάκουσ 400mm. 

ΑΝΑΛΥΤΛΚΑ ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

Επιφάνεια 

Το πάχοσ τθσ επιωάνειασ εργαςίασ είναι 25 mm. 

Θ επιωάνεια εργαςίασ καταςκευάηεται από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων κατθγορίασ Ε1 

επενδεδυμζνθ αμωίπλευρα με μελαμίνθ. 

Θ επιωάνεια είναι ανκεκτικι ςτθν τριβι, ςτθ χάραξθ και ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. 

Διακζτει βιδωτά μεταλλικά παρεμβλιματα για τθν ςτερζωςθ ςτθ δομι με βίδεσ. 

Δεν περιλαμβάνει ςόκορα και γωνίεσ με ακμζσ χωρίσ επικάλυψθ. 

Δομι 

Θ δομι είναι μεταλλικι ςτο ςφνολο τθσ. Φζρει αντιδιαβρωτικι επικάλυψθ. Είναι επικαλυμμζνθ με 

εποξεικι βαωι 60 μικρϊν. 

Σκελετόσ 

Το υποςτιριγμα αποτελείται από μεταλλικά πόδια τφπου «Ρ». 

Τα πόδια ςτιριξθσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ατςάλινθ μπάρα κυκλικισ διατομισ, θ οποία ζχει 

διάμετρο 50 mm και πάχοσ 2 mm.  

Τα πόδια πακτϊνονται ςτο δάπεδο με μεταλλικζσ οφπεσ και ατςάλινεσ βίδεσ.  

Το φψοσ των ποδιϊν ςτιριξθσ του εδράνου γραωισ είναι τζτοιο, ϊςτε τελικά το τραπεηοκρανίο 

αποκτά φψοσ τουλάχιςτον 760 mm για εκείνον που το χρθςιμοποιεί. 

Κάκιςμα 

Θ ζδρα και θ πλάτθ του κακίςματοσ πρζπει είναι καταςκευαςμζνεσ από επάλλθλα ωφλλα οξιάσ (κόντρα 

πλακζ) ςυνολικοφ πάχουσ 10-16 mm ςυγκολλθμζνα και μορωοποιθμζνα ςε ανατομικό ςχιμα με 

υψίςυχνα ρεφματα, που βάωονται με διαωανζσ ατοξικό βερνίκι. 
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Τα κακίςματα ςτερεϊνονται πάνω ςε ατςάλινθ μπάρα.  

Θ ανάκλθςθ τθσ ζδρασ επιτυγχάνεται με διπλά χαλφβδινα ελατιρια ςτα ειδικά κουηινζτα ςτιριξθσ που 

κινοφνται αυτόματα και τελείωσ ακόρυβα.  

Θ ζδρα του κακίςματοσ ζχει μικοσ 470 mm περίπου και βάκοσ 440 mm περίπου. 

Θ πλάτθ του κακίςματοσ ζχει μικοσ 470 mm περίπου και φψοσ 450 mm περίπου. 

άφι εναπόκεςθσ αντικειμζνων 

Το τραπεηοκρανίο είναι εξοπλιςμζνο με μεταλλικό διάτρθτο ράωι ςτερεωμζνο ςτθν επιωάνεια 

εργαςίασ, τοποκετθμζνο ςτο μεγαλφτερο μικοσ τθσ.  

Το ράωι ζχει επαρκζσ πλάτοσ (25 cm περίπου) και βάκοσ ϊςτε να επιτρζπει τθν εναπόκεςθ 

αντικειμζνων (βιβλία, τςάντεσ κλπ.). 

Ρεριγραφι Ωρωματιςμϊν Κεφαλαίου 

Α) Μεταλλικά μζρθ βαμμζνα ςε χρϊμα ανκρακί 

Β) Επιωάνεια εργαςίασ – γραωισ ςε χρϊμα κεραςιάσ 

Γ) Ζδρα και πλάτθ ςε χρϊμα οξιάσ 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςει 

τιμισ, για κάκε Τμιμα με χωριςτό προχπολογιςμό. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα II & III τθσ 

Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

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

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Ωρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον 

ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(Ε..Θ.ΔΘ..)». 
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται 

από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 

2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 

56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραωισ του 

άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράωουν τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςωορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραωισ, 

αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςωορο τρόπο, εωόςον ςτθ χϊρα 

προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθωιακισ υπογραωισ ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 

διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 

ψθωιακισ υπογραωισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθωιακισ 

υπογραωισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 

προθγοφμενου εδαωίου ωζρει υπογραωι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςωορϊν.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςωοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 

αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά  ςφμωωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα9, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16 . Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςωορά ςυμπλθρϊνοντασ 

τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςωζροντα.  

                                                           
9
 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναωερκείςασ υπουργικισ απόωαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
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Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf] . 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 

θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οπότε οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία που απαιτοφνται από τθ Διακιρυξθ και τα 

παραρτιματά τθσ. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 

όπωσ περιγράωεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 

από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου .pdf και εωόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 

ωζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ 

εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ , με τθν επιωφλαξθ 

των αναωερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραωο τθσ παραγράωου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 

αλλοδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 

οικονομικό ωορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςωορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραωα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι ωωτοτυπία, εωόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία ωζρει 

υπογραωι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 

ζντυπθ μορωι και ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςωοράσ τα οποία απαιτείται 

να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 

2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 

του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραωα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν 

επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραωα που ωζρουν τθ Σωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 

προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι, 

τα ΦΕΚ, τα τεχνικά ωυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι ωορείσ υποχρεοφνται να 

αποδζχονται ςε αντίγραωα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορωι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 

ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν10:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 

79 του ν. 4412/2016 και  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορωι αρχείων 

τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα IV).  

Στον παρακάτω διαδικτυακό τόπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν ςυμπλιρωςθ και 

υποβολι του “Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Ζγγραωου Σφμβαςθσ (ESPD)”: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ θ (3) εργαςίμων 

θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ 

εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Τεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ” του Ραραρτιματοσ II & 

του Ραραρτιματοσ III τθσ Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 

προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα 

αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα11.  

 Θ τεχνικι προςωορά περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ ςυμπλθρωμζνουσ και ψθωιακά 

υπογεγραμμζνουσ ςε μορωι αρχείου .pdf τουσ Ρίνακεσ Συμμόρωωςθσ του Ραραρτιματοσ III (για όςα 

τμιματα προςωζρονται). Οι πίνακεσ ςυμμόρωωςθσ του παρόντοσ παραρτιματοσ ζχουν αναρτθκεί ςε 

επεξεργάςιμθ μορωι ςτον δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ, για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν 

ωορζων προκειμζνου να ςυντάξουν τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται με ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςουν προςωορά για το ςφνολο των 

ειδϊν του προςωερόμενου Τμιματοσ. 

                                                           
10

 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
11

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςωερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςωορά. Αναωζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμωωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςωοράσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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 Ππου εμπεριζχονται αναωορζσ εμπορικϊν ςθμάτων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τφπων ι αναωορζσ 

οριςμζνθσ καταγωγισ ι παραγωγισ, αυτζσ κεωροφνται ότι ςυνοδεφονται από τθ μνεία «Ι ΤΟ 

ΛΣΟΔΥΝΑΜΟ». 

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορωι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ (τθσ 

πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςει τιμισ), και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ V «Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςωοράσ» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, το οποίο ζχει αναρτθκεί 

και ςε επεξεργάςιμθ μορωι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ:  

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ όλων των ειδϊν κάκε 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ. 

Επειδι ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςωορά, ο 

προςωζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)ωάκελλο “οικονομικι προςωορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 

προςωορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμωωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορωι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 

που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Ωρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα εννζα (9) 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι ζωσ 10/01/2022. 

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

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

http://www.promitheus.gov.gr/
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περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι 

οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

το δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 

2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 

4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των 

ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςωορά» τθν 09/04/2021  και ϊρα 10:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν θμερομθνία 

και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 

τθσ παροφςασ, κάκε προςωζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςωορζσ και τα υποβλθκζντα 

δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςωοράσ, που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 

αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράωεται από 

τα μζλθ του οργάνου12. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 

προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 

γίνεται ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 

προςωορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν και τθν αποδοχι 

όςων τεχνικϊν προςωορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 

αποςωράγιςθσ του (υπο)ωακζλου των οικονομικϊν προςωορϊν. 

                                                           
12

 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν              
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  ωάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 

οικονομικϊν προςωορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των 

προςωερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςωορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 

ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 

αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του 

προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςωορζσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 

αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 

«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 

τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 

μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ  ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 

αντίγραωα που εκδίδονται, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 

δικαιολογθτικϊν  που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. (Β.1-Β.10) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 

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

κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςωζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 

μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορωι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 

(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραωα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 

απλι ωωτοτυπία, εωόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 

και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
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Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 

αποδεικτικά ζγγραωα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 

θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 

για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εωαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 

ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαω. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά, λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

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

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

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

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο 

Σφμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 

(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

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

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

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

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ (ςτο οποίο αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ανωτζρω) και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 

για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 

διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 

ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό που δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ 

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

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

επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 

οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εωόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εωόςον ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 

εδάωιο τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εωόςον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εωόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 

ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 

οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 

ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ13. Θ υπεφκυνθ 

διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 

τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, κζτοντάσ 

του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 

                                                           
13

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόωαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςωυγισ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
ΑΔΑ: 6ΠΥΑ469Β7Κ-Ο77





 

Διακιρυξθ προμικειασ επίπλων για τισ ανάγκεσ των νζων κτιρίων του ΠΔΜ ςτθν περιοχι ΗΕΠ Κοηάνθσ ελίδα 34 

αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό 

ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςωυγισ κατά 

προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 

δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε 

(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 

Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςωεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 

19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςωυγισ 

του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, θ ανακζτουςα 

αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 

προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςωορά και δεν υπάρχουν ενδιαωερόμενοι υποψιωιοι.  

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 

του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 

πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 

ιςχυριςμϊν τθσ προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 

των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςωυγι με 
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απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 

εξζταςθσ τθσ προςωυγισ 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςωυγι και δεν μπορεί να 

ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αωοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 

δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςωυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςωεφγοντα 

μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εωικτό με οποιοδιποτε πρόςωορο μζςο. 

Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

κατατίκενται μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 

προςωυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ από τθν 

ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ 

ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 

ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 

προςωυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 

ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω απόωαςθ 

πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 

ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  

 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 

αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςωυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 

ςυναωκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, καλισ λειτουργίασ) 

4.1.1. Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VI 

τθσ Διακιρυξθσ  και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθν κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ 

λειτουργίασ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι τθσ ωσ άνω 

εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.1.2. Για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο προμθκευτισ υποχρεοφται πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι Τραπζηθσ καλισ 

λειτουργίασ των ειδϊν, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό ίςο με το 2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

αυτϊν χωρίσ ΦΡΑ. Θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι κα καλφπτει όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ των ειδϊν που κα προςωζρει ο Ανάδοχοσ. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

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/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
ΑΔΑ: 6ΠΥΑ469Β7Κ-Ο77





 

Διακιρυξθ προμικειασ επίπλων για τισ ανάγκεσ των νζων κτιρίων του ΠΔΜ ςτθν περιοχι ΗΕΠ Κοηάνθσ ελίδα 37 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του ν. 2939/2001, 

επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραωι 

τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράωων 2 και 11 του 

άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 

παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 

τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 

υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράωου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 

παραγράωου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι 

εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 

οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 

όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 

τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201614 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου (3%) και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ (20%). 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 

ειςοδιματοσ (αξίασ ςιμερα 4% επί του κακαροφ ποςοφ). 

Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται ςφμωωνα με 

τισ νζεσ διατάξεισ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

οργάνου, εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 

ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

                                                           
14

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εωαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόωαςθ του 

αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2.  Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 

λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 

περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

εωόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εωαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να 

αςκιςει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

τθσ προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ 

προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι αν 

απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 

τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ, 

διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε χρονικό διάςτθμα 60 θμερολογιακϊν θμερϊν 

από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν ορίηεται διαωορετικά ςτισ επιμζρουσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ 

κάποιου είδουσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΛIΛ) 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 

που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 

ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 

παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 

λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 

υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 

υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ 

θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 

προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Ωρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 

ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16, ςφμωωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VII τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 

διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το επικυμεί 

μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 του 

άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 

επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 

ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 

ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  

διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ 

ΑΔΑ: 6ΠΥΑ469Β7Κ-Ο77





 

Διακιρυξθ προμικειασ επίπλων για τισ ανάγκεσ των νζων κτιρίων του ΠΔΜ ςτθν περιοχι ΗΕΠ Κοηάνθσ ελίδα 42 

εξζταςθ κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 

τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράωεται 

ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 

αποτελζςματα τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 

μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν εγκατάςταςθ τουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 

ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ 

αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 

να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 

χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 

και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 

3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Ρριν τθν προμικεια των ςυμβατικϊν ειδϊν από τον ανάδοχο, κα υποβλθκοφν απαραιτιτωσ ςτθν 

Υπθρεςία ΔΕΛΓΜΑΤΑ από τα υλικά καταςκευισ (μελαμίνεσ, χρωματολόγια, μεταλλικά ςτοιχεία, υωάςματα 

κλπ) των προσ παραλαβι ςυμβατικϊν ειδϊν, όπου αυτό απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ των 

ειδϊν και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 214 παρ. γ του Ν.4412/2016 (ςτθν κατθγορία αυτι 
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υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ προσ δειγματιςμό των υλικϊν που 

παραδίδουν οι προμθκευτζσ ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ). Μετά τθν ζγκριςι τουσ από τθν Υπθρεςία κα 

γίνει θ προμικειά τουσ από τον ανάδοχο. 

6.5 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 

αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οωείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 

ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 

περιγράωεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 

ανακζτουςα αρχι, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου ςτα 

προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 

ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 

επιτροπι ειςθγείται ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 

επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποωαίνεται 

για τθν ςυμμόρωωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ, 

ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ 

τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο. 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 

ζνα από τα αδικιματα που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμωοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμωότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςωοράσ που είχε υποβάλει 

ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΨΘ ΨΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ προμικεια τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ αωορά εξοπλιςμό επίπλων γραωείου και λοιποφ εξοπλιςμοφ για 

τα Νζα κτίρια του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν περιοχι ΗΕΡ Κοηάνθσ. 

Θ νζα Ρανεπιςτθμιοφπολθ του ΡΔΜ ςτθ ΗΕΡ περιλαμβάνει το κτίριο Διοίκθςθσ και τα τρία κτίρια 

Εκπαίδευςθσ.  

 

Τα τμιματα προμικειασ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κατανεμικθκαν ςφμωωνα με το είδοσ του εξοπλιςμοφ 

και ςκοπόσ αυτισ τθσ κατανομισ είναι θ ομαδοποίθςθ των ειδϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Διοίκθςθσ, 

των εργαηομζνων και των Φοιτθτϊν. 

Οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν τισ προςωορζσ τουσ ωσ εξισ: 

 Επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα με χωριςτό 

προχπολογιςμό. 

 ΔΕΝ Επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για μζροσ των ειδϊν κάκε Τμιματοσ. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφμβαςθσ είναι το ζργο με τίτλο «ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΝΕΩΝ ΚΤΛΛΩΝ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του Ρρογράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων,  ΚΑΕ 9349.  

Για κάκε Τμιμα ιςχφει ο προχπολογιςμόσ που αναγράωεται ςτουσ πίνακεσ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν 

ςτα πίνακεσ ςυμμόρωωςθσ των ειδϊν.  

Ο προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ είναι 916.710,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (ςυνολικόσ 

προχπολογιςμόσ με ΦΡΑ: 1.136.720,40€ ΦΡΑ: 220.010,40€). 

Αναλυτικά ανά Τμιμα θ κατανομι του προχπολογιςμοφ είναι:  

Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 

ΤΜΘΜΑ Α: Γραφεία, Τραπζηια, προχπολογιςμοφ 181.650,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 225.246,00€) 

1 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με βοθκθτικό ζρμάριο διευκυντικι 8 τεμ. 

2 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ  με βοθκθτικό ζρμάριο 105 τεμ. 

3 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με τροχιλατθ ςυρταριζρα 180*80εκ. 80 τεμ. 

4 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με τροχιλατθ ςυρταριζρα 160*80εκ. 50 τεμ. 

5 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με αναρτθμζνθ ςυρταριζρα 120*80εκ. 49 τεμ. 

6 Ζδρα αίκουςασ ςεμιναρίων 16 τεμ. 

7 Ζδρα αμωικεάτρων 4 τεμ. 

8 Ζδρανο κινθτό 100 τεμ. 

9 Τραπζηι ςυςκζψεων ςυγκλιτου 1 τεμ. 

10 Τραπζηι ςυνεργαςίασ  6 ατόμων 8 τεμ. 

11 Τραπζηι ςυνεργαςίασ  8 ατόμων Α 10 τεμ. 

12 Τραπζηι ςυνεργαςίασ 8 ατόμων Β 1 τεμ. 
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Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 

13 Τραπεηάκι χαμθλό επιςκεπτϊν 8 τεμ. 

14 Τραπζηι ςαλονιοφ  1 τεμ. 

15 Τραπεηάκι χαμθλό ςτρογγυλό 1 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α (χωρίσ ΨΡΑ): 181.650,00€ 

ΤΜΘΜΑ Β: Βιβλιοκικεσ, Διαχωριςτικά, προχπολογιςμοφ 227.500,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 

282.100,00€) 

16 Βιβλιοκικθ  Α 8 τεμ. 

17 Βιβλιοκικθ  Β 37 τεμ. 

18 Βιβλιοκικθ  Γ 324 τεμ. 

19 Ρροκικεσ προβολισ αντικειμζνων  1 τεμ. 

20 ΔΛΑΧΩΛΣΤΛΚΑ ΧΩΩΝ (Partition wall) 35 μ. 

21 ΕΜΑΛΑ ΤΟΛΧΟΥ (Storage wall) 90 μ. 

22 Κυρίδεσ ωφλαξθσ αντικειμζνων 30 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Β (χωρίσ ΨΡΑ): 227.500,00€ 

ΤΜΘΜΑ Γ: Καρζκλεσ, προχπολογιςμοφ 161.850,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 200.694,00€) 

23 Καρζκλα τροχιλατθ Α 8 τεμ. 

24 Καρζκλα τροχιλατθ Β 105 τεμ. 

25 Καρζκλα τροχιλατθ Γ 130 τεμ. 

26 Καρζκλα τροχιλατθ Δ 50 τεμ. 

27 Καρζκλα τροχιλατθ Ε 129 τεμ. 

28 Καρζκλα τροχιλατθ ΣΤ 1 τεμ. 

29 Καρζκλα επιςκζπτθ Α 16 τεμ. 

30 Καρζκλα επιςκζπτθ  Β 260 τεμ. 

31 Καρζκλα επιςκζπτθ  Γ 278 τεμ. 

32 Καρζκλα επιςκζπτθ Δ  10 τεμ. 

33 Καρζκλα  Α 420 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Γ (χωρίσ ΨΡΑ): 161.850,00€ 

ΤΜΘΜΑ Δ: Καναπζδεσ, Σκαμπϊ, προχπολογιςμοφ 8.060,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 9.994,40€) 

34 Καναπζσ δικζςιοσ  1 τεμ. 

35 Καναπζσ τρικζςιοσ 2 τεμ. 

36 Ρολυκρόνα 2 τεμ. 

37 Καναπζσ πολυγωνικόσ  1 τεμ. 

38 Σκαμπϊ χαμθλά 4 τεμ. 

39 Σκαμπϊ ψθλά 6 τεμ. 

40 Καλόγθροσ 103 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Δ (χωρίσ ΨΡΑ): 8.060,00€ 

ΤΜΘΜΑ Ε: Κρανία, Ρίνακεσ, προχπολογιςμοφ 166.100,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 205.964,00€) 

41 Κρανία με κακίςματα και ανεξάρτθτα ζδρανα πακτωμζνα  760 τεμ. 

42 Αςπροπίνακεσ μαρκαδόρου επάλλθλοι 300*120εκ. 11 τεμ. 

43 Αςπροπίνακασ μαρκαδόρου 180*120εκ. 54 τεμ. 
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Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Ε (χωρίσ ΨΡΑ): 166.100,00€ 

ΤΜΘΜΑ ΣΤ: Λοιπόσ εξοπλιςμόσ βοθκθτικϊν χϊρων, προχπολογιςμοφ 7.700,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 

9.548,00€) 

44 Ρολυκουηινάκι 11 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΣΤ (χωρίσ ΨΡΑ): 7.700,00€ 

ΤΜΘΜΑ Η: Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ Ωϊρων Αποκικευςθσ, προχπολογιςμοφ 44.000,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με 

ΦΡΑ 54.560,00€) 

45 άωια τφπου Dexion κατ'αποκοπι 

46 Συγκροτιματα κυλιόμενων αρχειοκθκϊν κατ'αποκοπι 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Η (χωρίσ ΨΡΑ): 44.000,00€ 

ΤΜΘΜΑ Θ: Εξοπλιςμόσ Βιβλιοκικθσ & Κοινόχρθςτων Ωϊρων, προχπολογιςμοφ 119.850,00 χωρίσ 

ΨΡΑ (με ΦΡΑ 148.614,00€) 

47 Τραπζηι κυλικείου 13 τεμ. 

48 Γραωείο αναγνωςτθρίου 6 κζςεων 8 τεμ. 

49 Γραωείο αναγνωςτθρίου 3 κζςεων 13 τεμ. 

50 Γραωείο αναγνωςτθρίου 4 κζςεων 4 τεμ. 

51 Βιβλιοκικθ Δ 140 τεμ. 

52 Καρζκλα Β 52 τεμ. 

53 Καρζκλα Γ 107 τεμ. 

54 Καναπζσ διπλισ όψθσ 48 τεμ. 

55 Ρουω  73 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Θ (χωρίσ ΨΡΑ): 119.850,00€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (κακαρι αξία, χωρίσ ΨΡΑ) 916.710,00€ 

ΨΡΑ 24% 220.010,40€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 24% ΨΡΑ 1.136.720,40€ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Ειδικοί Προι 

Οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΛΛΛ αωοροφν ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ επίπλων ςτα 
νζα Κτίρια του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ ΗΕΡ Κοηάνθσ.  

Οι Ειδικοί Προι του παρόντοσ Ραραρτιματοσ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Διακιρυξθσ και τθσ 

Σφμβαςθσ και περιλαμβάνονται ςτισ υποχρεϊςεισ του/των Αναδόχου/ων: 

1. Τα ζπιπλα κα παραδοκοφν και κα τοποκετθκοφν, με ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου, ςε αρικμό 

τεμαχίων και είδοσ, ςφμωωνα με τον πίνακα ειδϊν εξοπλιςμοφ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεταβεί επί 

τόπου, ςτον κάκε χϊρο όπου κα τοποκετθκοφν τα ζπιπλα, προκειμζνου να ζχει ο ίδιοσ αντίλθψθ των 

χϊρων και των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Ρριν τθν παραγγελία καταςκευισ των διαχωριςτικϊν, των ςτακερϊν 

εδράνων και των καταςκευϊν εγκατάςταςθσ κα πρζπει να επιμετρθκεί επακριβϊσ ο χϊροσ ϊςτε να 

διαςωαλιςτεί θ ςωςτι εγκατάςταςθ ςτον υπάρχοντα χϊρο και να λθωκοφν υπόψθ τυχόν περιοριςμοί (π.χ. 

καλοριωζρ). 

 

2. Ο εξοπλιςμόσ, όπου είναι δυνατόν, κα πρζπει να είναι λυόμενοσ, επιτρζποντασ τθν εφκολθ μεταωορά 

του, κακϊσ και τθν αντικατάςταςθ τμθμάτων του ςε περίπτωςθ ωκοράσ του.  

 

3. Γενικά τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των επίπλων και των λοιπϊν ειδϊν 

εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να είναι καινοφρια και τα παραδοτζα προϊόντα αμεταχείριςτα. Τα υλικά να είναι 

άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ αντοχισ και από τα καλφτερα που κυκλοωοροφν ςτθν αγορά. Θ καταςκευι 

τουσ κα είναι ςτζρεθ και ανκεκτικι με άψογο ωινίριςμα, χωρίσ καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ ι κακοτεχνίεσ, 

ακόμα και ςτα αωανι μζρθ. Τα υλικά κα πρζπει να είναι ωιλικά προσ το περιβάλλον και δεν κα 

χρθςιμοποιθκοφν φλεσ που αποδεδειγμζνα προκαλοφν προβλιματα υγείασ. Πλα τα υλικά που κα 

χρθςιμοποιθκοφν κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το Διαγωνιςμό.  

 

Συγκεκριμζνα: 

 Πλεσ οι πραγματικζσ τιμζσ τθσ μελαμίνθσ (μθχανικι, χθμικι, αντοχι ςε κερμότθτα, ςε χάραξθ, ςε 

ακτίνεσ UV, ςε ωωσ, ςε τριβι κ.ά.), κα είναι ίςεσ ι υψθλότερεσ αυτϊν που προβλζπονται ςτα ςχετικά 

πρότυπα. Θ χρθςιμοποιοφμενθ μελαμίνθ κα είναι κατθγορίασ Ε1, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε ελεφκερθ 

ωορμαλδεψδθ  (<0,08 0/00). Ππου τοποκετείται ταινία περικωρίου εάν δεν περιγράωεται, κα πρζπει να 

είναι από ABS ι PP και να ζχει πάχοσ τουλάχιςτον 3mm. 

 Πλα τα ςυςτιματα ςφνδεςθσ και ςυναρμογϊν των ςυςτατικϊν μερϊν των επίπλων κα πρζπει να 

εξαςωαλίηουν ςτακερότθτα, αντοχι κακϊσ και ςχεδόν απόλυτθ μονολικικότθτα (δθλαδι μθ αντιλθπτι 

χαλαρότθτα) τθσ καταςκευισ.   

 Οι ςυνδεςμολογίεσ των μεταλλικϊν ςκελετϊν κα γίνουν με θλεκτροςυγκόλλθςθ ι με βίδωμα. Οι 

θλεκτροςυγκολλιςεισ κα είναι απόλυτα αωανείσ, χωρίσ κρατιρεσ ι αλλοίωςθ τθσ ανκεκτικότθτα του 

ςκελετοφ, ενϊ οι ςθμειακζσ ορατζσ ςυγκολλιςεισ (πονταρίςματα) αποκλείονται. Τα βιδϊματα κα είναι με 

τισ κατάλλθλεσ προσ το ςκελετό βίδεσ. Οποιοδιποτε μεταλλικό ςτοιχείο κα πρζπει να ζχει υποςτεί τθ 

διαδικαςία τθσ απολίπανςθσ, αποςκωρίαςθσ και ωωςωάτωςθσ με θλεκτροςτατικι βαωι (ποφδρα), 

επινικζλωςθ ι να είναι ανοξείδωτο. 

 Οι ςυνδεςμολογίεσ μεταξφ ξφλινων τμθμάτων ι επιπζδων μεταξφ τουσ κα γίνονται με τον κατάλλθλο 

τρόπο και ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ενϊ ι χρθςιμοποιοφμενθ κόλλα κα είναι μεγάλθσ αντοχισ και 
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ανκεκτικι ςτθν υγραςία.  Οι βίδεσ κα ζχουν το κατάλλθλο ςπείρωμα και αντοχι και δεν κα δθμιουργοφν 

επικίνδυνεσ για ατυχιματα προεξοχζσ.  

 Οι τελικζσ επιωάνειεσ κα είναι απόλυτα επίπεδεσ, αντικαμβωτικζσ (ματ), και δεν κα  επιτρζπουν τθν 

ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κ.λ.π. και κα μποροφν να κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ 

ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιωάνειεσ και χωρίσ παραμζνουςεσ ουςίεσ.  Επίςθσ κα πρζπει να 

αντιςτζκονται ςε κερμοκραςίεσ ι ςε εντοπιςμζνεσ βλάβεσ.   

 Στα ξφλινα ζπιπλα, οι ακμζσ και οι γωνίεσ κα είναι ςτρογγυλεμζνεσ εργονομικά για να αποωεφγονται 

ατυχιματα με ακτίνα R=2,5~3 mm. Οι κόμβοι των ςκελετϊν, εωόςον είναι εκτεκειμζνοι, κα πρζπει να 

είναι καταςκευαςμζνοι κατά τρόπο που να μθν υπάρχει κίνδυνοσ τραυματιςμοφ.  Οι καταςκευζσ δεν 

πρζπει να ζχουν αιχμθρά άκρα ςε οποιοδιποτε ςθμείο τουσ που να μποροφν να προκαλζςουν ωκορά ςτα 

ροφχα του χριςτθ.  

 Τα κακίςματα κα είναι απολφτωσ ανατομικά και κα παρζχουν απόλυτθ ευςτάκεια ςε εμπρόςκια και 

πλάγια ανατροπι, αντοχι ςτθν καταπόνθςθ των μπράτςων, αντοχι καταπόνθςθσ τθσ ταπετςαρίασ και κα 

παρζχουν αςωάλεια ςτον χριςτθ (καμπφλεσ, ακμζσ, γωνίεσ).   

 Θ επιλογι των χρωματιςμϊν των επίπλων και των υλικϊν επζνδυςθσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία 

από τα διακζςιμα χρωματολόγια.   

 Ππου υπάρχουν βαωζσ κα είναι μθ τοξικζσ και άοςμεσ ςφμωωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραωζσ. 

 Ππου τοποκετείται δζρμα κα πρζπει να είναι γνιςιο και άριςτθσ ποιότθτασ και όπου τοποκετείται 

δερματίνθ κα πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, υψθλισ πυκνότθτασ. 

 Ππου τοποκετείται φωαςμα κα πρζπει να είναι βραδυωλεγζσ και άριςτθσ ποιότθτασ. 

4. Οι προδιαγραωζσ των ειδϊν που ακολουκοφν είναι οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, επιτρζπεται 

μόνο αναβάκμιςθ αυτϊν. Οι διαςτάςεισ του μεγζκουσ των ειδϊν που αναγράωονται είναι οι επικυμθτζσ 

και δεν κα γίνουν δεκτζσ μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ από 5%, εκτόσ εάν αυτό ρθτϊσ αναωζρεται ςτισ 

επιμζρουσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ των ειδϊν τθσ προμικειασ. 

 

5. Πλα τα ςχζδια, ωωτογραωικά παραδείγματα, ςχεδιαγράμματα, ςκαριωιματα και ωωτορεαλιςτικζσ 

απεικονίςεισ που εμωανίηονται ςτισ υποκατθγορίεσ του εξοπλιςμοφ του παρόντοσ, είναι ενδεικτικά ι 

επεξθγθματικά και δεν ςυνιςτοφν υπόδειξθ ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. Ρροδιαγράωουν όμωσ τθν 

ςυνολικι αιςκθτικι του χϊρου και του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ. Δεκτζσ γίνονται όλεσ οι προςωορζσ που 

ςυμμορωϊνονται με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ.  

 

6.  Πλα τα προϊόντα κα πρζπει να ικανοποιοφν πλιρωσ τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ εργονομίασ όςον 

αωορά τθ ςχεδίαςθ, τθ λειτουργικότθτα, τισ αντοχζσ των υλικϊν και τθ ςυνολικι εμωάνιςι τουσ. 

 

7. Τα ζπιπλα κα πρζπει να αντζχουν ςε ζντονθ και βαριά χριςθ, δεδομζνου ότι κα χρθςιμοποιθκοφν ςε 

δθμόςιο χϊρο. 

 

8. Τα ζπιπλα κα είναι τυποποιθμζνθσ καταςκευισ (χωρίσ να αποκλείονται οι ιδιοκαταςκευζσ) επωνφμων 

εγχϊριων ι ξζνων εργοςταςίων, ι αναγνωριςμζνων επίςθμων αντιπροςϊπων. Ρριν τθν προμικειά τουσ 

από τον ανάδοχο, κα υποβλθκοφν απαραιτιτωσ ςτθν Υπθρεςία εκ νζου τα ενθμερωτικά ωυλλάδια 
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(prospectus) των εργοςταςίων παραγωγισ, με πλιρθ αναωορά των ιδιοτιτων τουσ και των ιδιαιτζρων 

χαρακτθριςτικϊν τουσ, κακϊσ και ΔΕΛΓΜΑΤΑ από τα υλικά καταςκευισ (μελαμίνεσ, χρωματολόγια, 

μεταλλικά ςτοιχεία, υωάςματα κλπ) των προσ παραλαβι ςυμβατικϊν ειδϊν, όπου αυτό απαιτείται από τισ 

τεχνικζσ προδιαγραωζσ των ειδϊν και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 214 παρ. γ του Ν.4412/2016 

(ςτθν κατθγορία αυτι υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ προσ 

δειγματιςμό των υλικϊν που παραδίδουν οι προμθκευτζσ ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ). Μετά τθν ζγκριςι 

τουσ από τθν Υπθρεςία κα γίνει θ προμικειά τουσ από τον ανάδοχο. 

Πλα τα προςωερόμενα είδθ βιομθχανικισ καταςκευισ, πρζπει να πιςτοποιοφνται από επίςθμο Ευρωπαϊκό 

εργαςτιριο ελζγχων, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό, κατ’ ελάχιςτο ςφμωωνα με τθν ΚΥΑ 

14900 (ΦΕΚ Β’ 446/2021). 

 

9. Τα ζπιπλα που κα είναι ιδιοκαταςκευζσ, τα υλικά, θ μορωι, o τρόποσ καταςκευισ και το ωινίριςμα κα 
ςυμωωνοφν με τισ προδιαγραωζσ με τα αντίςτοιχα ςχζδια των επίπλων (οι ακριβείσ μετριςεισ κα γίνουν 
επί τόπου από τον ανάδοχο), εωάμιλλθσ ποιότθτασ και αντοχισ με τα τυποποιθμζνα, ενϊ κα υπόκεινται 
ςτουσ ίδιουσ περιοριςμοφσ με αυτά (πιςτοποίθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ). 
 
10.  Για όλα τα είδθ των επίπλων απαιτείται παρακατακικθ ανταλλακτικϊν για πζντε ζτθ, ςτθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Υπθρεςίασ είναι να ελζγξει τθ δυνατότθτα φπαρξθσ ανταλλακτικϊν και παροχισ service. 
 
11.  Για όλα τα είδθ των επίπλων κα προςκομιςτεί γραπτι εγγφθςθ καλισ καταςκευισ και λειτουργίασ, 
χρονικισ διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. 
 
12.  Οι εργαςίεσ κα γίνουν από εξειδικευμζνο προςωπικό και κα λθωκοφν όλα τα μζτρα αςωαλείασ που 
προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ, τόςο ςτθ μεταωορά, όςο και ςτθ ςυναρμολόγθςθ του εξοπλιςμοφ 
ςτο ζργο. Πλθ θ διαδικαςίασ μεταωοράσ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ κα γίνει με αποκλειςτικι 
ευκφνθ του αναδόχου, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για: 

 Τθν αςωάλεια και τθν υγιεινι των χρθςιμοποιοφμενων μζςων και των εκτελοφμενων εργαςιϊν. 

 Ατυχιματα ςε εργαηομζνουσ, προςωπικό και διερχόμενουσ. 

 Φκορά ι ηθμιά που κα ςυμβεί κατά τθ διάρκεια των ανωτζρων εργαςιϊν τόςο ςτον προςωερόμενο 
εξοπλιςμό, όςο και ςτο ίδιο το κτίριο. 

13.  Οι ςυμμετζχοντεσ και οι καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοι, 
με πεδίο εωαρμογισ ςυναωζσ με το αντικείμενο, ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ βάςει του διεκνοφσ 
προτφπου ISO 9001,  ςτο Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO 14001 
και ςτο πρότυπο ISO 45001 που αωορά ςτθν διαχείριςθ τθσ Υγείασ και Αςωάλειασ ςτθν Εργαςία.  
 
14.  Ππου εμπεριζχονται αναωορζσ εμπορικϊν ςθμάτων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τφπων ι αναωορζσ 
οριςμζνθσ καταγωγισ ι παραγωγισ, αυτζσ κεωροφνται ότι ςυνοδεφονται από τθ μνεία «Ι ΤΟ 
ΛΣΟΔΥΝΑΜΟ». 

ΑΔΑ: 6ΠΥΑ469Β7Κ-Ο77





 

Διακιρυξθ προμικειασ επίπλων για τισ ανάγκεσ των νζων κτιρίων του ΠΔΜ ςτθν περιοχι ΗΕΠ Κοηάνθσ ελίδα 50 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛIΛ –  Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 Θ τεχνικι προςωορά περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ ςυμπλθρωμζνουσ και ψθωιακά 

υπογεγραμμζνουσ ςε μορωι αρχείου .pdf τουσ Ρίνακεσ Συμμόρωωςθσ του Ραραρτιματοσ III (για όςα 

τμιματα προςωζρονται). 

Οι πίνακεσ ςυμμόρωωςθσ του παρόντοσ παραρτιματοσ ζχουν αναρτθκεί ςε επεξεργάςιμθ μορωι ςτον 

δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ, για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν ωορζων προκειμζνου να 

ςυντάξουν τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται με ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςουν προςωορά για το ςφνολο των 

ειδϊν του προςωερόμενου Τμιματοσ. 

 Ππου εμπεριζχονται αναωορζσ εμπορικϊν ςθμάτων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τφπων ι αναωορζσ 

οριςμζνθσ καταγωγισ ι παραγωγισ, αυτζσ κεωροφνται ότι ςυνοδεφονται από τθ μνεία «Ι ΤΟ 

ΛΣΟΔΥΝΑΜΟ». 

 Ρλθροωορίεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν: 

- Ευκυμία Σιϊηιου,  Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν & Μθχανοργάνωςθσ, Τθλ. 2461056366, email: 

esioziou@uowm.gr 

- Βάγια Γοφλα, Τμιμα Σχεδιαςμοφ Οργάνωςθσ & Ανάπτυξθσ, Τθλ. 2461056355, email: 

vgoula@uowm.gr 

 

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

Οι πίνακεσ ςυμμόρωωςθσ που ακολουκοφν κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπεριλθωκοφν 

ςυμπλθρωμζνοι ςτθν Τεχνικι Ρροςωορά, με τθν ςειρά, τθν τάξθ και τθν αρίκμθςθ που εμωανίηονται. 

Στθ Στιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ», περιγράωονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι 

είναι υποχρεωτικι για τον υποψιωιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό 

μζγεκοσ τθσ προδιαγραωισ και απαιτεί ςυμμόρωωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμωωνα με τθν 

παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςωορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΛ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ 

προδιαγραωι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. Ρροςωορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι 

αποκλίνουν από αυτοφσ δεν απορρίπτονται. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορωι ΝΑΛ / ΟΧΛ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραωι πλθρείται ι όχι από τθν Ρροςωορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 

ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςωορά. Θ αρμόδια Επιτροπι ζχει το δικαίωμα 

ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ.  

Θ απάντθςθ ΟΩΛ ςτθ ςτιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ γίνεται αποδεκτι από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ μόνο:  

•             Σε περίπτωςθ απόκλιςθσ από τθν ΑΡΑΛΤΘΣΘ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (επιτρεπτι ζωσ 5%), θ οποία 

κα αναγράωεται ςτθ ςτιλθ  «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» με ςαωι και πλιρθ περιγραωι.  

mailto:esioziou@uowm.gr
mailto:vgoula@uowm.gr
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•             Σε περίπτωςθ αναβακμιςμζνου προϊόντοσ ι ιςοδφναμων αναωορϊν εμπορικϊν ςθμάτων, 

διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τφπων ι αναωορζσ οριςμζνθσ καταγωγισ ι παραγωγισ, όπου κα 

αναγράωεται ςτθ ςτιλθ  «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» με ςαωι και πλιρθ περιγραωι. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραωεί θ ςαωισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςωοράσ 

το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 

περιγραωζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναωορζσ 

μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθωίου Αναδόχου 

τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρωωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ κα καταγράωεται 

αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 

το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραωοσ 4, κλπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 

ωυλλάδιο ι ςτθν αναωορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμωωνία και κα ςθμειωκεί 

θ αντίςτοιχθ παράγραωοσ του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ ςτθν οποία καταγράωεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραωι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΛΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ 

παροχι όλων των πλθροωοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιωιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςωορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ των ΡΛΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ, τότε θ 

απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – ΕΕΕΣ 

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 

υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 

θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Θ ςχετικι 

ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΘΔΘ «www.promitheus.gov.gr».  

Tο αρχείο XML ζχει αναρτηθεί ςτον δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ για τη διευκόλυνςη των 

οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τησ υπηρεςίασ eΕΕΕΣ τη ςχετική απάντηςη τουσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

(Το ςχετικό αρχείο ζχει αναρτηθεί ςε επεξεργάςιμη μορφή ςτον δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ. 

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να ςυμπληρϊςουν, να υπογράψουν ψηφιακά και να επιςυνάψουν 

ςτην προςφορά τουσ το υπόδειγμα οικονομικήσ προςφοράσ για το/τα  προςφερόμενο/-α Τμήμα/-τα.) 

Promitheus%20ESPDint�
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ  ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα             …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ……………… 

                         ΕΥΩ. ………………………………… 

ΡΟΣ: 

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ  

ΚΟΛΛΑ ΚΟΗΑΝΘΣ 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ    ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ  Α. …………    ΕΥΩ   ……….. 

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

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ………………………… υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ........................................................, ΑΦΜ: 

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

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

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

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

α) (πλιρθ επωνυμία) ……………….........................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

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

.......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) .............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................…………………………………..
 
 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 

και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ 

ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμωωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ .................................................... του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα …………………………..
 
 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 

ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

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

αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 

....................θμζρεσ από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. ι Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ 

επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ 

απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

 

(ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ 

τθσ προςωοράσ, όπωσ ςχετικά αναωζρεται ςτθ Δ\ξθ, ιτοι 10/02/2022).  
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Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα 

μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

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

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 

ΑΔΑ: 6ΠΥΑ469Β7Κ-Ο77





 

Διακιρυξθ προμικειασ επίπλων για τισ ανάγκεσ των νζων κτιρίων του ΠΔΜ ςτθν περιοχι ΗΕΠ Κοηάνθσ ελίδα 55 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ  ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΑΡΕΗΑΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ...........................  

Δ/ΝΣΘ: ...................., Τ.Κ. ............  

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ................................................  

ΑΛΚΜΟΣ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΚΑΛ ΡΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΩ) ........................  

ΑΛΚΜΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ:  

 

ΡΟΣ: 

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ  

ΚΟΛΛΑ ΚΟΗΑΝΘΣ 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ    ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α. …………    ΕΥΩ   ……….. 

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

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ................................................................................... υπζρ του:  

 

(i) *ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο , πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

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

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

................................................................ ι   

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, 

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

.................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ 

αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για 

τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ “ (τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμωωνα με τθν αρικμό/θμερομθνία) 

........................ Διακιρυξθ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ. 

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

αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 5 θμζρεσ 

από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ...............  ι μζχρισ ότου αυτι μασ 

επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ 

απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

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

χαρτοςιμου.  

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

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

(Σο παρόν ςχζδιο κα προςαρμοςτεί ανάλογα με τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ) 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΩΕΛΛΣΘΣ ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΤΚ 50100 

Τθλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 

Σφμβαςθ  

για τθν «προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ (επίπλων & λοιποφ ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ) για 

τα νζα κτίρια του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν περιοχι ΗΕΡ Κοηάνθσ» 

 

Χρόνοσ κατάρτιςθσ τθσ ςφμβαςθσ: __-__-2021 

Τόποσ κατάρτιςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Τα γραωεία του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ: 

1. Το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ που εδρεφει ςτθν Κοηάνθ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον 

Αντιπρφτανθ Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ κ. Λορδανίδθ Γεϊργιο (ςφμωωνα με το 

ΦΕΚ 4160/14-11-2019 τ. Β’ ςχετικά με τθ «Συμπλθρωματικι εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Αντιπρφτανθ Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ από τον Ρρφτανθ του Ρανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Μακεδονίασ»), με Α.Φ.Μ. 999562826 – Δ.Ο.Υ. Κοηάνθσ, εωεξισ «Ανακζτουςα Αρχι». 

2. ………………., ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ «……………………………………..», εωεξισ «Ανάδοχοσ» 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

 Τθν με αρικμ. 2/2021 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου για τθν «προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ (επίπλων & λοιποφ ξενοδοχειακοφ 

εξοπλιςμοφ) για τα νζα κτίρια του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν περιοχι ΗΕΡ 

Κοηάνθσ», με ΑΔΑΜ: ………... και αρικμό ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ: 105369. 

 Τθν απόωαςθ τθσ Συγκλιτου του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ με αρ. ……………… με ΑΔΑ: 

………….. ςχετικά με τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

 Τθν Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ……………… 

 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, με τθν ιδιότθτα που παρίςταται και ενεργεί εδϊ, ςε εκτζλεςθ τθσ 

ανωτζρω απόωαςθσ τθσ Συγκλιτου του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ανακζτει ςτον δεφτερο των 

ςυμβαλλομζνων, που ςτο εξισ κα καλείται ο Ανάδοχοσ τθν υλοποίθςθ τθσ «προμικεια και εγκατάςταςθ 

εξοπλιςμοφ (επίπλων & λοιποφ ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ) για τα νζα κτίρια του Ρανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν περιοχι ΗΕΡ Κοηάνθσ» όπωσ αναλυτικά περιγράωεται ςτα Ραραρτιματα I, II & 

III τθσ με αρικμό 2/2021 Διακιρυξθσ. 

Άρκρο 1: Γενικοί Προι 

Ο Ανάδοχοσ οωείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα προςοχι 

και επιμζλεια και ςφμωωνα με το νόμο, τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

 

mailto:ghaitidis@teiwm.gr
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Άρκρο 2: Αντικείμενο του ζργου 

Σφμωωνα με τα οριηόμενα ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ςτα Ραραρτιματα I, II & III, αντικείμενο τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 

 

Α. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

(όπωσ αυτόσ κα προκφψει από τθν προςφορά του αναδόχου) 

… 

… 

Άρκρο 3: Τίμθμα 

3.1 Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου, ανζρχεται (ςφμωωνα με τθν οικονομικι του 

προςωορά) ςτο ποςό των …………. ευρϊ άνευ Φ.Ρ.Α, ………………… ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α και των 

πάςθσ ωφςεωσ δαπανϊν και εξόδων του αναδόχου, κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, κράτθςθ 0,06% 

υπζρ ΑΕΡΡ, 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, τζλοσ χαρτοςιμου 3% και επ’ αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%, ΦΡΑ, 

ωόρου ειςοδιματοσ Ν.4172/2013 άρκρο 64 παρ.2Γγ κ.λπ.+, όπωσ αναωζρεται αναλυτικά ςτουσ όρουσ 

ςυμμετοχισ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

3.2. Επίςθσ όλεσ οι τυχόν επιμζρουσ δαπάνεσ για τθν άρτια εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, δθλαδι μιςκοί και δϊρα προςωπικοφ, επιδόματα, τυχόν υπερωριακι απαςχόλθςθ, ζξοδα 

αςωαλίςεων του προςωπικοφ και γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ, ζςτω και μθ ρθτά κατονομαηόμενθ (π.χ. 

μεταωορικά, μικροχλικά, μικροεργαςία, κ.λ.π., κακϊσ και όλεσ οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων), βαρφνουν τον 

Ανάδοχο. 

3.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι το ανωτζρω τίμθμα κα παραμείνει ςτακερό και αμετάβλθτο κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ παροφςασ, και δεν υπόκειται ςε αφξθςθ, ανακεϊρθςθ ι αναπροςαρμογι για οποιοδιποτε 

λόγο και αιτία οφτε και με τθν επίκλθςθ τθσ απρόοπτθσ μεταβολισ ςυνκθκϊν (άρκρο 388 Α.K). 

Άρκρο 4: Ωρόνοσ και Τόποσ Εκτζλεςθσ, Ολοκλιρωςθσ και Ραράδοςθσ του εξοπλιςμοφ - Οριςτικι 

Ραραλαβι 

 Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί ποιοτικά και ποςοτικά ςτουσ 

χρόνουσ και ςτουσ χϊρουσ παράδοςθσ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ III: Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ-

Ρίνακεσ Συμμόρωωςθσ τθσ Διακιρυξθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ και τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό, τουλάχιςτον πζντε (5) 

εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράωει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ, τουσ 

κωδικοφσ αρικμοφσ και τθν περιγραωι των προϊόντων, όπωσ αυτοί ωαίνονται ςτθ ςφμβαςθ. 

 Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραραλαβισ διαπιςτϊςει ατζλειεσ, ελλείψεισ ι παρεκκλίςεισ του 

παραδοτζου τισ γνωςτοποιεί εντόσ (5) πζντε θμερϊν ςτον Ανάδοχο εγγράωωσ, υποδεικνφοντασ τισ 

απαιτοφμενεσ διορκϊςεισ. Θ Επιτροπι εγκρίνει ι απορρίπτει τα παραδοτζα ςυντάςςοντασ ςχετικό 

πρωτόκολλο κατάλλθλα αιτιολογθμζνο. 

 Ο Ανάδοχοσ οωείλει να ςυμμορωωκεί άμεςα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και να 

αποκαταςτιςει τισ τυχόν πλθμμζλειεσ ι ελλείψεισ άμεςα με δαπάνεσ του. 
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 Θ Επιτροπι προβαίνει ςε επανζλεγχο για να διαπιςτϊςει αν πραγματοποιικθκαν οι υποδείξεισ 

τθσ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορωωκεί προσ τισ υποδείξεισ τθσ, τότε θ Επιτροπι γνωςτοποιεί τθν 

κατάςταςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ειςθγείται τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν για τθν κιρυξθ του 

Αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

 Θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει από τθν Επιτροπι παραλαβισ του Ρανεπιςτθμίου 

Δυτ. Μακεδονίασ, θ οποία και κα ςυντάξει το ςχετικό πρακτικό, αωοφ ελζγξει ότι τθρικθκαν οι όροι και τα 

ηθτοφμενα τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ, κα πιςτοποιείται με πρωτόκολλο οριςτικισ παράδοςθσ - 

παραλαβισ. 

Άρκρο 5: Τρόποσ Ρλθρωμισ 

 Θ εξόωλθςθ του τιμιματοσ κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν 

Επιτροπι Ραραλαβισ και κατόπιν κατάκεςθσ αποδεικτικοφ ωορολογικισ και αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

ςε ιςχφ και ζκδοςθσ των νόμιμων παραςτατικϊν. 

 

 Ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει παραςτατικά ςτα ςτοιχεία του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ιτοι: 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, Εκπαιδευτικό Μδρυμα 

Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 501 50, Κοηάνθ 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοηάνθσ 

 

και θ εξόωλθςθ τουσ κα γίνει με κατάκεςθ ςε Τραπεηικό Λογαριαςμό του Αναδόχου. 

Άρκρο 6: Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμωωνθτικοφ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Δυτ. Μακεδονίασ τθν υπ’ αρικμό: …………………………….. εγγυθτικι επιςτολι τθσ ………………………………………., 

ποςοφ ………………………. ευρϊ. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ αωορά ςτθν εκπλιρωςθ όλων 

των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. Θ Εγγφθςθ Καλισ 

Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, επιςτρζωεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι) παραλαβι του 

εξοπλιςμοφ (και μετά τθν κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ) και φςτερα από τθν 

εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

Άρκρο 7: Εκχωριςεισ – Μεταβιβάςεισ 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι τισ εξ’ αυτισ 

πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του χωρίσ ζγγραωθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο 

Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει χωρίσ ζγκριςθ τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 

τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του 

που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

Άρκρο 8: Κιρυξθ Αναδόχου Ζκπτωτου 

 Με απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που κα γνωςτοποιθκεί εγγράωωσ ςτον ανάδοχο, 

κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, 

εωόςov δεν παρζδωςε τον εξοπλιςμό ςτο ςυμωωνθκζντα χρόνο ι παραβαίνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ 

αυτζσ κακορίηονται ςτουσ Προυσ ςυμμετοχισ του διαγωνιςμοφ και τθν παροφςα ςφμβαςθ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι καταπίπτει υπζρ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ που ο ανάδοχοσ παρζδωςε ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ. 
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 Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται με απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

του Διαγωνιςμοφ, θ οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαωερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι 

διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ οικείεσ περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ 

ιςχφουν. 

 Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: α) θ 

ςφμβαςθ δεν υπογράωθκε με ευκφνθ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ β) ςυντρζχουν λόγοι 

ανωτζρασ βίασ. 

 Εκτόσ από τισ παραπάνω κυρϊςεισ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα 

προκφψει ςε βάροσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 9: Κακυςτζρθςθ εκτζλεςθσ του ζργου -Κυρϊςεισ 

9.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ παροφςασ, πζραν και ανεξαρτιτωσ των λοιπϊν 

προβλεπομζνων ζννομων ςυνεπειϊν, επιβάλλονται ςε βάροσ του Αναδόχου οι κυρϊςεισ που 

προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016 κακϊσ και ςτθ λοιπι κείμενθ νομοκεςία. 

9.2. Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςφμωωνα με τα οριηόμενα ανωτζρω. Σε 

περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμωωνα με 

τα παρακάτω: 

 Αν παρζλκει θ ςυμωωνθμζνθ θμερομθνία παράδοςθσ και το είδοσ δεν παραδοκεί ςφμωωνα με 

τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και μζχρι τθσ λιξθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, τότε ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να καταβάλει πρόςτιμο ςφμωωνα με το άρκρο 207 του Ν.4412/2016. 

 Τα πρόςτιμα κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα επιβάλλονται με απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ Τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ κα παρακρατοφνται από τθν επομζνθ 

πλθρωμι του Αναδόχου ι/και κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι/και κα καταπίπτουν από τθν 

Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ. 

Άρκρο 10: Ροιότθτα Ζργου 

 Το Ζργο που προβλζπεται να εκτελεςκεί και παραδοκεί ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και ο 

τρόποσ παράδοςισ του ι εκτζλεςισ του, πρζπει να ςυμωωνεί, από κάκε άποψθ, με τα οριηόμενα ςτα 

Ραραρτιματα II & III τθσ Διακιρυξθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ςφμωωνα 

με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ Διακιρυξθσ, που είναι απολφτωσ ςφμωωνεσ με τθν τεχνικι προςωορά 

του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό ςτουσ χϊρουσ παράδοςθσ όπωσ ορίηονται 

ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΛIΛ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ – Ρίνακεσ Συμμόρωωςθσ τθσ Διακιρυξθσ. 

 Τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ του «Ζργου», τθν ποιότθτα των Ραραδοτζων και το χρόνο 

παράδοςισ του, ζχει ο Ανάδοχοσ. 

Άρκρο 11: Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ του εξοπλιςμοφ 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει Ρερίοδο Εγγφθςθσ για κάκε είδοσ όπωσ ορίηεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛIΛ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ – Ρίνακεσ Συμμόρωωςθσ τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπθρεςίεσ τθσ 
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Ρεριόδου Εγγφθςθσ παρζχονται δωρεάν. 

 Το πλαίςιο Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ κα περιλαμβάνει αποκατάςταςθ των βλαβϊν και 

ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και αωορά ςτισ ενζργειεσ (εργαςίεσ και ανταλλακτικά) που 

απαιτείται να εκτελεςτοφν ςτον εξοπλιςμό προκειμζνου να αποκαταςτακοφν οι προχποκζςεισ για 

τθν ομαλι λειτουργία τουσ μετά τθν εμωάνιςθ ςχετικοφ προβλιματοσ. 

 Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι οι εξισ: 

α) Αποκατάςταςθ των προβλθμάτων λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. 

β) Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ ολόκλθρου ι τμιματοσ του εξοπλιςμοφ με άλλο, αυτό κα πρζπει να 

είναι ιςοδφναμο ι ανϊτερο, με τθ ςφμωωνθ γνϊμθ του ωορζα. 

γ) Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ και οποιοδιποτε κόςτοσ απαιτθκεί για τθν εξαςωάλιςθ τθσ 

ςυμβατότθτασ του εξοπλιςμοφ που κα αλλάξει. Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει για τα χαρακτθριςτικά 

του νζου εξοπλιςμοφ. 

 Οι δαπάνεσ των ανταλλακτικϊν ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 Ωσ ϊρεσ κάλυψθσ τθσ υποςτιριξθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα 09.00 – 17.00 για τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ. Το μζγιςτο επιτρεπόμενο χρονικό διάςτθμα από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι και τθν 

αποκατάςταςθ τθσ ορίηεται ςε τρείσ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να αποςτείλει ςτο αρμόδιο Τμιμα ζγγραωθ αιτιολογθμζνθ αναωορά θ οποία κα πρζπει 

να γίνει αποδεκτι από το παραπάνω Τμιμα. 

 Ο Ανάδοχοσ οωείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα ζμπειρο τεχνικό προςωπικό, ϊςτε να εξαςωαλίηει ςτα 

απαιτοφμενα χρονικά διαςτιματα, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν. 

Άρκρο 12: Υποχρεϊςεισ – Ευκφνθ Αναδόχου 

12.1. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό, για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 

υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

12.2. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ, αςτικά και ποινικά για οποιοδιποτε ατφχθμα ι 

τραυματιςμό ι βλάβθ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του προςωπικοφ του ι οποιουδιποτε 

τρίτου, που κα ςυμβεί κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι/και του όλου ζργου ι εξ’ αιτίασ τοφτου, τυχαία 

ι από υπαιτιότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του και των εν γζνει προςτεκζντων του. 

12.3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςωαλίηει και να διατθρεί αςωαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςωαλιςτικοφσ ωορείσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να αποτρζψει τθν πρόκλθςθ ατυχιματοσ. 

12.4. Ο Ανάδοχοσ ωζρει τθν ευκφνθ για κάκε κίνδυνο, ηθμία ι απϊλεια είδουσ (ι τμιματοσ αυτοφ) που 

κα παραδοκεί με βάςθ τθ ςφμβαςθ, υποχρεοφμενοσ ςε κάκε περίπτωςθ ηθμιάσ, ωκοράσ ι απϊλειασ ςε 

πλιρθ αποκατάςταςθ ι, αν κρίνεται απαραίτθτο, αντικατάςταςθ μζχρι τθν θμερομθνία Οριςτικισ 

Ραραλαβισ του είδουσ. Μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του είδουσ τθν προαναωερόμενθ ευκφνθ ωζρει θ 

Ανακζτουςα Αρχι, εκτόσ αν αποδεδειγμζνα θ ηθμία ι θ απϊλεια οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου 

ι του προςωπικοφ του. 

12.5. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται απόλυτα για κάκε ηθμιά ι βλάβθ, θ οποία τυχόν ςυμβεί κατά τθν εκτζλεςθ 

του Ζργου, ι επ’ ευκαιρία αυτοφ ςε πρόςωπα, πράγματα, εγκαταςτάςεισ, ζπιπλα, μθχανζσ και 

οποιαδιποτε ωφςθσ και είδουσ ςυςκευζσ, τοίχουσ, δάπεδα, και γενικά ςε κάκε εξάρτθμα ι παράρτθμα 
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του κτιρίου, που ανικει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, είτε ςτουσ υπαλλιλουσ αυτισ, είτε ςε οποιοδιποτε τρίτο. 

Θ εργαςία για τα ωσ άνω κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, ςφμωωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ 

επιςτιμθσ, του βακμοφ ακρίβειασ που απαιτοφν τα ςυγκεκριμζνα εξαρτιματα και τθσ κζςθσ ι του τρόπου 

λειτουργίασ τουσ ενϊ και τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα από τον 

καταςκευαςτικό οίκο. 

12.6. Ο ανάδοχοσ κα υποχρεοφται, περαιτζρω ςτθν πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ των ωσ άνω 

ηθμιϊν. 

Άρκρο 13: Αποηθμίωςθ 

13.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται πλιρουσ αποηθμίωςθσ για κάκε ηθμία τθσ που ενδεχομζνωσ 

προκλθκεί ςε αυτιν ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ ι των Ραραρτθμάτων 

τθσ από πλευράσ Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

13.2. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ 

μζρουσ του αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των Συμβατικϊν υποχρεϊςεων, κακϊσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ δικαςτικισ ι και εξϊδικθσ διαωοράσ τθσ με τρίτο ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και 

τθν υλοποίθςθ του ζργου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ Ανακζτουςα Αρχι τον ενθμζρωςε γραπτϊσ και 

εγκαίρωσ για τθν φπαρξθ τθσ διαωοράσ αυτισ και ότι θ εν λόγω διαωορά αωορά τθν εκτζλεςθ του Ζργου 

που ανζλαβε ο Ανάδοχοσ. 

Άρκρο 14: Καταγγελία εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

14.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) Ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, ι κακυςτερεί τθν 

παράδοςθ αυτοφ, παρά τισ προσ τοφτο επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. 

β) Ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

γ) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 

ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

δ) Εκδίδεται τελεςίδικθ απόωαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ του. 

14.2. Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ 

διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ 

(κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται 

αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει 

εγγράωωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

Εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ 

βεβαιϊνει με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτθ Σφμβαςθ τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ 

και κάκε οωειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία επζλευςθσ των αποτελεςμάτων τθσ 

καταγγελίασ. 

14.3. Σε περίπτωςθ καταγγελίασ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αναςτζλλει τθν καταβολι 
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οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμωωνα με τθ Σφμβαςθ για το μθ εκτελεςκζν τμιμα τθσ προμικειασ 

προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο τμιμα. 

Θ καταγγελία επιωζρει και τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ και τθν επιβολι των 

προβλεπομζνων ςτο νόμο κυρϊςεων. 

14.4. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να ανακζςει με χρζωςθ του Αναδόχου το τμιμα 

τθσ προμικειασ που κα παραμζνει ανεκτζλεςτο μετά τθν καταγγελία ςε οποιονδιποτε τρίτο με όρουσ 

αντίςτοιχουσ αυτϊν τθσ Σφμβαςθσ ι ζςτω με όρουσ ανάλογουσ των προςωερομζνων για ίδια ι παρόμοια 

ζργα κατά το χρόνο τθσ καταγγελίασ, θ δε τυχόν επιπλζον διαωορά τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

προμικειασ, καταλογίηεται ςε βάροσ του υπόχρεου εκπτϊτου Αναδόχου. 

14.5. Σε κάκε περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο 

αποηθμίωςθ για ηθμία τθσ εξαιτίασ τθσ ωσ άνω καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα κεωρθκεί 

υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμίεσ ι διαωυγόντα κζρδθ υποςτεί ο Ανάδοχοσ από τθν καταγγελία τθσ 

Σφμβαςθσ, ςφμωωνα με τα προαναωερόμενα. 

14.6. Θ καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ δεν επθρεάηει δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των μερϊν, που 

προχπιρχαν τθσ καταγγελίασ και δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τθ Σφμβαςθ ι το νόμο ςε ςχζςθ με ςυμβατικζσ εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί πριν τθν 

καταγγελία, οφτε τθν Ανακζτουςα Αρχι από τθν υποχρζωςθ καταβολισ τθσ αξίασ του τμιματοσ του Ζργου 

που παραδόκθκε. 

Άρκρο 15: Ανωτζρα βία 

15.1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οωείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

15.2. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 

που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οωείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) 

θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα 

Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ πζντε (5) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, 

διαωορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

Άρκρο 16: Εμπιςτευτικότθτα 

16.1. Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 

- κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, μετά τθ λιξθ τθσ ι με άλλο τρόπο λφςθ αυτισ- εμπιςτευτικζσ 

πλθροωορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε κοινοποιεί 

ςτοιχεία, ζγγραωα και πλθροωορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται 

δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω 

υποχρζωςθ. 

16.2. Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα 

τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

16.3. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο των ωσ άνω υποχρεϊςεων του, θ Ανακζτουςα Αρχι 

δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ηθμίασ τθσ, όπωσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ 

των εμπιςτευτικϊν πλθροωοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον, διατθρεί δε το δικαίωμα να κθρφξει 

ζκπτωτο τον Ανάδοχο του ζργου. 

16.4. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ και θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφνται να μθν 
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ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροωορίεσ που 

περιιλκαν ς' αυτζσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αωοροφν ςε τεχνικά 

ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

Άρκρο 17: Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί εωόςον ςυμωωνιςουν γραπτϊσ προσ τοφτο τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςφμωωνα με το άρκρο 132 του Ν.4412/2016. 

Άρκρο 18: Λεράρχθςθ ςυμβατικϊν τευχϊν 

Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμωωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, τουσ όρουσ 

και τισ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράωου. Συμπλθρωματικά 

ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθ Διακιρυξθ και ςτθν Ρροςωορά του Αναδόχου μόνον εωόςον αυτό κρίνεται 

αναγκαίο για τθν ερμθνεία και τθν εωαρμογι τθσ Σφμβαςθσ. 

Άρκρο 19: Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ ωιλικι επίλυςθ κάκε διαωοράσ 

ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ι μεταξφ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ 

και Ραραλαβισ και του Αναδόχου ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εωαρμογι τθσ Σφμβαςθσ 

ι εξ’ αωορμισ τθσ, ςφμωωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί ωιλικι επίλυςθ τθσ διαωοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία ενόσ (1) μινα 

το αργότερο από τθν εμωάνιςθ τθσ διαωοράσ, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και 

αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κοηάνθ. 

Μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ οι δφο ςυμβαλλόμενοι υπζγραψαν δφο όμοια 

πρωτότυπα αυτισ. Από ζνα πρωτότυπο πιρε ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ. 

ΟΛ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Λ 

Για το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ 

Λορδανίδθσ Γεϊργιοσ 

Για τθν Ανάδοχο Εταιρεία 

 …………………………….  

Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ & 
Ανάπτυξθσ 

ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ 

Ελζγχκθκε για τθ νομιμότθτα 

Κανάβασ Γεϊργιοσ 

Νομικι Υπθρεςία του Ρανεπιςτθμίου 
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