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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 099727226 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ (1) ΕΔΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ:  

ΕΥΘΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 28 & ΚΑΥΩΤΑΚΘ 

ΤΙΡΟΛΘ  22131 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ (2)-  

(Δ/νςθ Αποςτολισ ζντυπων προςωορϊν) 

Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, 
Ρεριωερειακό Τμιμα Ράτρασ (Ράτρα): 

Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκοφλι, Τ.Κ. 26334, 
ΡΑΤΑ 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 632 Αχαΐα 

EL 651 Αργολίδα, Αρκαδία 

EL 652 Κορινκία 

EL 653 Λακωνία Μεςςθνία 

Τθλζωωνο 2610369419, 2610369420 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  karageor@uop.gr, edamati@uop.gr  

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

 

Αρμόδιοι υπάλλθλοι για παροχι πλθροωοριϊν είναι οι:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

1 Ευαγγελία Καραγεωργίου 2610369419 karageor@uop.gr 

2 Ελζνθ Νταμάτθ 2610369420 edamati@uop.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου (N.Ρ.Δ.Δ) και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ 

(Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ) ςφμωωνα με το άρκρο 14 του Ν. 4270/14  

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. και τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.uop.gr Ανακοινϊςεισ Ρρομθκειϊν) 

mailto:karageor@uop.gr
mailto:edamati@uop.gr
http://www.uop.gr/
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β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 

και Υπθρεςίεσ (εωεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

γ) Οι προςωορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ:   www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, 

Συλλογικι Απόωαςθ Ζνταξθσ E046, αρικ. ενάρικ. ζργου 2020ΣΕ04600028, τίτλορ έπγος «Ππομήθεια 

εξοπλισμού Πανεπιστημίος Πελοποννήσος»  και ανζρχεται ςτο ςυνολικό  ποςό των διακοςίων ενόσ 

χιλιάδων επτακοςίων ευρϊ (241.700,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24% ιτοι διακοςίων ενενιντα εννζα χιλιάδων 

επτακοςίων οκτϊ ευρϊ (299.708,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Ζχουν εκδοκεί: 

Θ υπ’ αρίκμ. 54411/14-05-2021 Απόωαςθ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2021 του 

Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια κι εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων για τισ ανάγκεσ του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Κόρινκο, Σπάρτθ, 

Τρίπολθ και Καλαμάτα και υποδιαιρείται ςε ΤΕΙΣ (3) ΟΜΑΔΕΣ όπωσ αναωζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 134.090,00€ χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

166.271,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΣΡΑΤΘΣ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 58.460,00 

€ χωρίσ Φ.Ρ.Α., 72.490,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΡΟΛΘΣ & ΚΟΙΝΘΟΥ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 49.150,00 

€ χωρίσ Φ.Ρ.Α., 60.946,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Κάκε ενδιαωερόμενο νομικό ι ωυςικό πρόςωπο, μπορεί να κατακζςει προςωορά επί ποινι αποκλειςμοφ, 

για μία ι και περιςςότερεσ ΟΜΑΔΕΣ ςτο ςφνολο τουσ και όχι για μζροσ τουσ. 

Ρροςφορά που δίνει τιμι μεγαλφτερθ από το ανωτζρω ποςό (προχπολογιςμό) τθσ κάκε ΟΜΑΔΑΣ κα 

απορρίπτεται.  

Οι προςωορζσ κα καλφπτουν τα χρονικά διαςτιματα όπωσ ορίηονται παρακάτω ανά Ρανεπιςτθμιακι 

Μονάδα.  

Θ τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςωορϊν. 
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Κάκε υποβαλλόμενθ προςωορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτει το ςφνολο 100% ανά 

ΟΜΑΔΑ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων  

cpv 42512200-0    κλιματιςτικά μθχανιματα προςαρμοηόμενα επί τοίχου 

Θ  ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 241.700,00 € € μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ,  εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%  299.708,00 €. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζξι (6) μινεσ.  

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςωοράσ,  

βάςει τιμισ ανά ΟΜΑΔΑ, ςτο ςφνολό τθσ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι 

ςιμερα. 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011(ΦΕΚ Αϋ195) Δομι λειτουργία διαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςπουδϊν 

και διεκνοποίθςθ των ανϊτατων εκπαιδευτικισ ιδρυμάτων, όπωσ τροποποιικθκε  με το 

Ν.4076/2012,το Ν.4115/2013 και το Ν.4132/2013. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 1268/82 «Για τθν δομι & λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν 

Ιδρυμάτων».  

4. Το ΦΕΚ 113/24-05-2002 Κδρυςθ Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου και του ΡΔ 70/2013 Κατάργθςθ & 

Συγχϊνευςθ Τμθμάτων Κατάργθςθ Μετονομαςία και Συγκρότθςθ Σχολϊν Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου.  

5.  Τισ διατάξεισ του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «υκμίςεισ κεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν 

Ιδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ» 

6. Τισ διατάξεισ του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Τισ διατάξεισ του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95)  «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν 

του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».  

8. Τισ διατάξεισ του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τΑϋ/7-5-2019) «Συνζργειεσ Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και 

λοιπζσ διατάξεισ». 
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9. Τθν υπ’ αρίκμ. 105875/Η1/2019 (ΦΕΚ 2787/τΒϋ/4-7-2019), απόωαςθ περί κατανομισ των ακινιτων 

του Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) Δυτικισ Ελλάδασ 

10. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

11. Τισ διατάξεισ του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 

ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και 

άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

12. Τισ διατάξεισ του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μεταςχθματιςμοί και εναρμόνιςθ του 

νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο 

δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

13. Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

14. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

16. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

17. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

18. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαωάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

19. Τισ διατάξεισ του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ 

Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ» 

20. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

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

διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

22. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 

Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

23. Τισ διατάξεισ ου π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραωα και ςτοιχεία”,  
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24. Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

25. Τισ διατάξεισ του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςωυγϊν ενϊπιων 

τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

26. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

27. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

28. Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των ωορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

29. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

30. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

31. Τισ διατάξεισ του Ν.4155/ΦΕΚ Αϋ/120/29.05.2013 «Εκνικό Σφςτθμα θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων &άλλεσ διατάξεισ». 

32. Το υπϋ αρικμ. 647ΦΕΚ /τεφχοσ Υ.Ο.Δ.Δ /6-12-2017 Ρερί Διαπιςτωτικισ Ρράξθσ Εκλογισ Ρρφτανθ & 

τεςςάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.  

33. Τθν υπ’ αρίκμ. 54411/14-05-2021 Απόωαςθ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2021 

του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. 

34. Τθν αρικμ. πρωτ. 4492/28-06-2021 Ειςιγθςθ προσ τθ Σφγκλθτο του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, 

ΑΔΑΜ: 21REQ008998023.   

35. Τθν υπ’ αρικμ 7/30-06-2021 Απόωαςθ 193θσ ςυνεδρίαςθσ  Συγκλιτου (ΑΔΑ: 9Α5Ι469Β7Δ-ΔΓΗ, 

ΑΔΑΜ: 21REQ008999009) περί ζγκριςθσ διενζργειασ, τεφχουσ & ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ 

διενζργειασ του ανοικτοφ διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια κι εγκατάςταςθ 

κλιματιςτικϊν μονάδων για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου ςτισ Πανεπιςτθμιακζσ 

Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Πάτρα, Κόρινκο, Σπάρτθ, Τρίπολθ και Καλαμάτα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

299.708,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..  

36. 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. 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr   είναι θ 10-09-2021, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 15:00μ.μ.  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία ζντυπθσ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 15-09-2021, θμζρα Τετάρτθ και 

ϊρα 13:00μ.μ., ςτθν Δ/νςθ:  Μ.Αλεξάνδρου 1,Κουκοφλι, Τ.Κ. 26334, Ράτρα 

Θ διαδικαςία τθσ αποςωράγιςθσ-διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.g r του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 16-09-2021, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 23-07-2021 ςτθν 

Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θμερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 28-07-2021 με αρικμό 

προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ S: 2021/S 144-382205.  

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 30-07-2021.    

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε τον ςυςτθμικό αρικμό: 135372. 

Θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ: 30-07-2021 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ, ςτον Ελλθνικό Τφπο ςφμωωνα με το 

άρκρο 66 του ν. 4412/2016 ωσ εξισ: 

 ςτθν εωθμερίδα «ΓΝΩΜΘ ΡΑΤΩΝ» ςτθν Ράτρα

 ςτθν εωθμερίδα «ΘΑΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΘ ΕΡΕ» ςτθν Καλαμάτα

 ςτθν εωθμερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ» ςτθν Σπάρτθ

 ςτθν εωθμερίδα «ΡΩΙΝΟΣ ΜΟΙΑΣ» ςτθ Τρίπολθ

 ςτθν εωθμερίδα «ΚΟΙΝΘΙΑΚΘ ΘΜΕΑ» ςτθν Κόρινκο 

 ςτθν εβδομαδιαία εωθμερίδα «ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ ΤΘΣ ΔΕΥΤΕΑΣ» ςτθν Ράτρα 

Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 76 του 

Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ):  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL): διεφκυνςθ (www.uop.gr ςτθ διαδρομι:  Ανακοινϊςεισ & Ρροκθρφξεισ  Διαγωνιςμοί Ρρομθκειϊν.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.g/
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Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ εκτιμϊμενθ δαπάνθ δθμοςιεφςεων ςτον ελλθνικό τφπο για το ςφνολο των Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων, 

ανζρχεται ςτο ποςό των 2.171,86€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α..  

Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ ανατεκεί ςε περιςςότερουσ αναδόχουσ, θ δαπάνθ δθμοςιεφςεων κα 

επιμεριςτεί ποςοςτιαία ςε κάκε Ανάδοχο. 

Στθν περίπτωςθ άγονου διαγωνιςμοφ ι άγονου αποτελζςματοσ ςε Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα,  θ δαπάνθ 

δθμοςιεφςεων  κα βαρφνει 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 

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. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ» 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ/ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ- ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV- ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ V- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI- ΕΕΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VII – ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΘΣ ΛΟΓΩΝ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΚΙΤΘΙΩΝ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ 

ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΧ – ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2. 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. 

Τα πλιρθ ζγγραωα του διαγωνιςμοφ διατίκενται επίςθσ από τθν ιςτοςελίδα του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου (www.uop.gr  Ανακοινϊςεισ & Ρροκθρφξεισ Διαγωνιςμοί Ρρομθκειϊν). 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο μζχρι και 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., το 

αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςκεί για τθν υποβολι των προςωορϊν.  

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 
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κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθωιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 

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

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. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ, 

ςφμωωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραωο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 

«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 

προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςωορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραωα ςχετικά με 

τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραωα που αωοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςωζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 

μετάωραςθ των εν λόγω εγγράωων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταωραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 

Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταωραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υωίςταται ςτθ χϊρα 

αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που αωορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορωι επικυρωμζνθσ ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραωο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςωζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραωο με τθν ςωραγίδα ‘’Apostile” ςφμωωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 

αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 

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

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα 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 (παρ. 3, 4 & 5 του άρκρου 72 

του Ν. 4412/2016) 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.  

Υποδείγματα εγγυθτικϊν υπάρχουν ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το ωυςικό πρόςωπο που υπογράωει τθν προςωορά ωσ Ρροςωζρων ι ωσ 

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 

επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ ωακζλουσ τθσ προςωοράσ και τα 

αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 

τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 

κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςωάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςωάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορωισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα 

ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

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. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 

με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμωωνίεσ από τισ οποίεσ 

δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

οικονομικοφσ ωορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμωωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 

με αυτιν που επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ τθσ 

Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 

ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 

ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προςωορά 

απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθ ςφνκεςθ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ 
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τελεί υπό τθν προθγοφμενθ ζγγραωθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να 

απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι, εωόςον 

τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

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

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραωο 4 του 

άρκρου 19 του ν. 4412/2016. 

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

κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπο τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραωικι 

πράξθ. 

• Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ αδυναμίασ για οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ κάποιο μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ δε μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των 

προςωορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςωοράσ με τθν 

ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα 

μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τουσ ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια τιμι. Σε 

κάκε περίπτωςθ, τα υπόλοιπα μζλθ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ. Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται 

με απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν. Αντικατάςταςθ 

που διενεργείται χωρίσ τθν παραπάνω προχπόκεςθ ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ από 

τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ ι τθν ζκπτωςι του ςε περίπτωςθ που του ζχουν ανατεκεί οι υπθρεςίεσ. 

Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα ωυςικά πρόςωπα ςτο διαγωνιςμό, δεν 

μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία προςωορζσ. 

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, που 

ανζρχεται ςτο φψοσ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, ςτθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ για 

όλεσ τισ ΟΜΑΔΕΣ ανζρχεται ςτο ποςό των 4.834,00 € (τζςςερισ χιλιάδεσ οκτακόςια τριάντα τζςςερα  

ευρϊ). 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ για μια ι περιςςότερεσ ΟΜΑΔΕΣ το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ/των προςωερόμενθσ/ων 

Ομάδασ/ων ςφμωωνα με το παρακάτω πίνακα: 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

1 ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ 2.681,80 € 

2 ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΣΡΑΤΘΣ 1.169,20 € 

3 ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΡΟΛΘΣ & ΚΟΙΝΘΟΥ 983,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΟΥ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 4.834,00 € 
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ για λιγότερεσ ομάδεσ, θ εγγυθτικι επιςτολι κα ςυνοδεφεται από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599 ςτθν οποία κα δθλϊνονται θ/οι ομάδα/εσ για τισ οποίεσ κατακζτει 

προςωορά ο οικονομικόσ ωορζασ. 

Θ εν λόγω επιςτολι κα ςυνταχκεί με βάςθ τα οριηόμενα τθσ παρ 4 του άρκρου 72 του ν 4412/2016, τθσ 

παραγράωου 2.1.5 τθσ παροφςασ και ςφμωωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IV τθσ Διακιρυξθσ. 

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, άλλωσ θ προςωορά 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. 

Ο υποψιωιοσ Οικονομικόσ ωορζασ, ζχει τθν δυνατότθτα να κατακζςει μία εγγυθτικι επιςτολι για το 

ςφνολο των Ομάδων που ςυμμετζχει. 

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

εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςωυγισ ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επί αςκθκείςασ 

προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 

Ρροςταςίασ, ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επ’ αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο,  

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςωζροντα θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείου pdf 

και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν αρμόδια Υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορωι 

(πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

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

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

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

εγκαίρωσ για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, δ) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςωορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ε) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςωοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ 

προςωορά του απορριωκεί, ςτ) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, 

περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 

αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 
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εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 ι θ 

πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

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) και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ). 

β) ενεργθτικι 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 Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ 

ωορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία 

υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – 

μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 

με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμωερόντων 

τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 

216 (πλαςτογραωία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 

(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 

(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 

των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζωονται κατά 

των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 

ςυμωερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 

(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

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

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόωαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόωαςθσ 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 

διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 

του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

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

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 

άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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  (άρκρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016).  

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 κατ’ 

ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

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

εκνικι νομοκεςία ι  

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. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3. 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) εάν, με τθν επιωφλαξθ τθσ παραγράωου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 

και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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 ςυμφερόντων 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 
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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 εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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 τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 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 

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 παρ. 2.2.3.3, 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. 

2.2.3.4 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. 

2.2.3.5 Οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ 

παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 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. 

2.2.3.6 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. 
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2.2.3.7 Οικονομικόσ ωορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται 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 επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο των προσ προμικεια ειδϊν και να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 

ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016. Εωόςον οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 

ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 

τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 

μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 

ςυμβολαιογράωου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

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 μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο, εωόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραωι τουσ για τθν υπό 

ανάκεςθ υπθρεςία.  

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 μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ 

χριςεισ, ιτοι 2018, 2019, 2020 ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ-Σφμβαςθσ , ίςο ι μεγαλφτερο 

του 50% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Ομάδασ/ων, ακροιςτικά, για τθν/τισ οποία/εσ 

ςυμμετζχει/ουν ςτο διαγωνιςμό, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ ωορζα ι 

ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εωόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροωορίεσ για τον εν λόγω κφκλο 

εργαςιϊν(άρκρο 75 παρ.3 Ν.4412/2016).   
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα   

2.2.6.1 Ο οικονομικόσ ωορζασ οωείλει (ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ) να ζχει επιτυχϊσ 

υλοποιιςει και ολοκλθρϊςει, αντίςτοιχα ζργα ακροιςτικά (ςε ωυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ςτα 

τελευταία τρία (3) χρόνια, ςφμωωνα με το προκθρυςςόμενο, τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν φψοσ ίςου 

ι ανϊτερου του 50% του αντικείμενο τθσ ΟΜΑΔΑΣ ι ΟΜΑΔΩΝ (ακροιςτικά) για τθν /ισ οποία/εσ είναι 

υποψιωιοσ ανάδοχοσ. 

2.2.6.2 Τα ςυνεργεία τα οποία κα προβαίνουν ςτισ εργαςίεσ κα πρζπει να ικανοποιοφν τα αναγραωόμενα 

ςτο Ρ.Δ. 01/2013. Οι εργαςίεσ που αωοροφν τθν ανάκτθςθ και τθ διακίνθςθ των ψυκτικϊν ρευςτϊν, κα 

πρζπει να εκτελοφνται από πιςτοποιθμζνο Μθχανικό (Ρ.Ε./Τ.Ε.) ι Εργοδθγό Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων, ο 

οποίοσ κα εκδίδει και τα απαιτοφμενα, βάςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ζγγραωα. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να διακζτουν τα 

παρακάτω πιςτοποιθτικά. Επιςθμαίνεται ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά αωοροφν το εργοςτάςιο καταςκευισ 

των κλιματιςτικϊν μονάδων.  

i. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα ςφμωωνα με το Διεκνζσ πρότυπο  

ISO 9001 για τθ διαςωάλιςθ ποιότθτασ  

ii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα ςφμωωνα με το Διεκνζσ πρότυπο  

ISO 14001 για τθν εωαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

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

επάρκειασ (τθσ παραγράωου 2.2.5 τθσ παροφςασ) 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 αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, 

τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των 

οποίων ςτθρίηονται.(άρκρο 78 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

Πταν οι οικονομικοί ωορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων όςον αωορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ Διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί ωορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

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

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. (τελευταίο εδάωιο παρ.1 του Ν.4412/2016). 

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

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 
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Ο οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 

o προςωζρων αναωζρει ςτθν προςωορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 

μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 

υπεργολάβο, εωόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράωου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

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 δια του ΕΕΕΣ 

κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράωου 

2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα με τθν 

παράγραωο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  

αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράωουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι 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 ). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 

τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 

εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 

οριηόμενα ςτισ παραγράωουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςωζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμωωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμωωνθτικοφ οι προςωζροντεσ 

οωείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι. 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςωορϊν  

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 & 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα VI, το 

οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
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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 VΙ.  

Το ΕΕΕΣ ωζρει υπογραωι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςωορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραωισ του ΕΕΕΣ 

και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 

ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ ωορζασ αποςφρει τθν προςωορά του, χωρίσ να 

απαιτείται απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροωορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ 

με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 

υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 

λόγων αποκλειςμοφ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 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. 

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. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ωζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράωου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθωκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ ωορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμωωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράωου 10 του άρκρου 73) ι θ εωαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράωου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμωωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αωορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ 

(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί 

εωόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 
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τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταωατικά ςτο 

ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 

όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 

ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράωουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί ωορείσ 

προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 

τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 

προςωζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

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), ςτο οποίο 

περιζχονται επίςθσ οι πλθροωορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 

διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

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. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμωωνα με τθν παράγραωο 

2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

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

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.1.4. 

 

Β1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ 

οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι 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 

2.2.3.3, 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 
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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 2.2.3.3. Οι 

επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-

Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

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. 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 2.2.3.3 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. 

Ειδικότερα:  

Για τθν παράγραωο 2.2.3.2, προςκομίηονται: 

I. Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των ωορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράωου 2.2.3.2 

περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.  

II. Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςωάλιςθσ τθσ παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Ρζραν 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. 

Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ για τισ περιπτϊςεισ 2.2.3.2β 

αωορά : 

 Στουσ οργανιςμοφσ κφριασ αςφάλιςθσ αλλά και ςτουσ ωορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ. 

 Τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ που είναι αςωαλιςμζνοι 

ςε οποιαδιποτε αςωαλιςτικό οργανιςμό. 

 Σε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, όςουσ είναι αςωαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ ςε αςωαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. 
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 Σε περίπτωςθ εταιρειϊν (Νομικϊν Ρροςϊπων) τθν ίδια τθν εταιρεία (το Νομικό Ρρόςωπο) και όχι 

τα ωυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν , εκτόσ εάν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ 

με τθν εταιρεία. 

γ) Για τθν παράγραωο 2.2.3.3, προςκομίηονται: 

I. για τθν παράγραωο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 

του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 

ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ 

προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόωαςθσ λφςθσ ι 

κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 

τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατωόρμα 

τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμωανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία 

να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 

Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ 

ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν 

παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

II. Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ 

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

αποκλειςμοφ 

III. Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.3(ι) 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. 

δ) για τθν παράγραωο 2.2.3.7 υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περί μθ επιβολισ 

ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμωωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
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B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράωου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραωι του οικονομικοφ 

ωορζα ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ Αρχισ με τθν οποία να πιςτοποιείται θ 

άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να πιςτοποιεί τθν εγγραωι 

του οικονομικοφ ωορζα και να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςωοράσ και ότι 

εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

Επίςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

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 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. 

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:

 Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν 

απαιτείται ςφμωωνα με τθν εταιρικι νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιωιοσ 

ανάδοχοσ) ι οικονομικϊν καταςτάςεων ι ιςοηυγίων -από το όποιο/α κα αποδεικνφεται, με ειδικι 

επιςιμανςθ, θ ςυνάωεια με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ - των τριϊν (3) τελευταίων 

κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων.  

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ζχει δθμοςιευκεί ο ιςολογιςμόσ του προθγοφμενου ζτουσ, τότε 

προςκομίηεται ο ιςολογιςμόσ των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν αυτοφ, ιτοι 2020, 2019 & 2018.  

Σε περίπτωςθ που πρόκειται για ωυςικό πρόςωπο, αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ και 

Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα.  





 

Σελίδα 29 

Σε περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο που δεν τθρεί ιςολογιςμοφσ, αντίςτοιχα τα αντίγραωα 

Ε3 και Ε5 από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν του Οικονομικοφ Φορζα. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί 

για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, ο οικονομικόσ ωορζασ κα υποβάλει ανάλογα τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά για όςο χρόνο λειτουργεί. 

 

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

προςκομίηουν: 

α) Κατάλογο, ψθωιακά υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο, ςυναωϊν ςυμβάςεων προμθκειϊν, 

αντίςτοιχων με τθν προκθρυςςόμενθ, τα οποία υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία (3ετία) με 

ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ και του αποδζκτθ τθσ προμικειασ τυχόν 

εταίρων, κακϊσ και του ποςοςτοφ (%) ςυμμετοχισ του υποψθωίου ςε αυτά. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αποδεικνφονται :  

 με βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ που να ζχουν εκδοκεί από τθν αρμόδια Αρχι και όχι θ ςχετικι 

ςφμβαςθ Ανάκεςθσ. 

Ο Κατάλογοσ ςυμβάςεων προμθκειϊν πρζπει να ζχει τθν εξισ μορωι: 

α/ 
α 

Ραραλιπτθσ- 
Ρελάτθσ / Νομικι 

Μορωι 

Στοιχεία 
επικοινωνίασ 

με Ραραλιπτθ 
/Ρελάτθ 

Σφντομθ 
Ρεριγραωι 
προμικειασ 

ποςοςτό() 
ςυμμετοχισ ςτθν 

υπθρεςία 

Διάρκεια 
Εκτζλεςθσ 

προμικειασ 
(από - ζωσ) 

Ρροχπ/μόσ Ραροφςα 
Φάςθ 

 

Ο οικονομικόσ ωορζασ οωείλει (ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ) να ζχει επιτυχϊσ υλοποιιςει και 

ολοκλθρϊςει, αντίςτοιχα ζργα ακροιςτικά (ςε ωυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ςτα τελευταία τρία (3) 

χρόνια, ςφμωωνα με το προκθρυςςόμενο, τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν τουλάχιςτον το 50% του 

αντικείμενου τθσ ΟΜΑΔΑΣ ι των ΟΜΑΔΩΝ (ακροιςτικά) για τθν /ισ οποία/εσ είναι υποψιωιοσ ανάδοχοσ. 

β) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι τα ςυνεργεία τα οποία κα προβαίνουν ςτισ εργαςίεσ κα πρζπει να ικανοποιοφν 

τα αναγραωόμενα ςτο Ρ.Δ. 01/2013. Οι εργαςίεσ που αωοροφν τθν ανάκτθςθ και τθ διακίνθςθ των 

ψυκτικϊν ρευςτϊν, κα πρζπει να εκτελοφνται από πιςτοποιθμζνο Μθχανικό (Ρ.Ε./Τ.Ε.) ι Εργοδθγό 

Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων, ο οποίοσ κα εκδίδει και τα απαιτοφμενα, βάςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, 

ζγγραωα. 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.7 

οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται και 

να κατακζςουν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά του εργοςταςίου καταςκευισ: 

i. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα ςφμωωνα με το διεκνζσ πρότυπο  

ISO 9001 για τθ διαςωάλιςθ ποιότθτασ που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο ωορζα για τουσ 

διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι ιςοδφναμο και αντίςτοιχο για τουσ 

διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο τθσ προμικειασ. 
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ii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα ςφμωωνα με το διεκνζσ πρότυπο  

ISO 14001 για τθν εωαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχει εκδοκεί από 

διαπιςτευμζνο ωορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι ιςοδφναμο και 

αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο 

τθσ προμικειασ. 

 

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

νομικό πρόςωπο και εγγράωεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 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,  εκτόσ αν αυτό ωζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ προςκομίηονται: 

i) 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 ςτο ΓΕΜΘ1,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ2, το οποίο πρζπει να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εωόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποωάςεισ ςυγκρότθςθσ 

                                                           
1
      Σφμωωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράωονται υποχρεωτικά : 

α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. θ Ιδιωτικι Κεωαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και 
οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςωαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και 
ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό 
L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα 
τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναωζρονται ςτο άρκρο 29 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα 
και νομικι μορωι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναωζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα ωυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμωωνα με το άρκρο 293 παράγραωοσ 3 του ν. 4072/2012 

2
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ 

και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 

εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα 

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

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναωζρονται ςτα παραπάνω ζγγραωα, προςκομίηεται επιπλζον απόωαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 

χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αωορά τα ωυςικά πρόςωπα, εωόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 

ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

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. Ειδικϊσ 

όςον αωορά τθν καταβολι των ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και των ωόρων και τελϊν, 

προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραωισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 

τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. I και ii τθσ περ. β. 
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Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 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. 

Επιπλζον οωείλουν να κατακζςουν:  

1. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ 

ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:  

- ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και  

- ςτο Διαγωνιςμό  

2. Ιδιωτικό ςυμωωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου:  

- να αναλαμβάνουν τθ δζςμευςθ ότι αν κατακυρωκεί ςε αυτοφσ ο διαγωνιςμόσ κα ςυςτιςουν Ζνωςθ/ 

Κοινοπραξία,  

- να αναγράωεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαωινεια το μζροσ των υπό ανάκεςθ 

υπθρεςιϊν (ωυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ 

ςτο ςφνολο τθσ Ρροςωοράσ,  

- να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ (leader),  

- να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

- να ορίηεται (κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 

Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. (άρκρο 96 παρ.7 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 (ιδιωτικό ςυμωωνθτικό) των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό 

αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραωο (ςυμωωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόωαςθ 

του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει 

του οποίου αμωότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ ωορζασ και τρίτοσ ωορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 

ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 

τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του ωορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 

διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναωορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 

να αναωζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 

τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 

ςφμβαςθ. 
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Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 

κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 

με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 

ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει ςτθν προςωορά του ότι κα κάνει χριςθ 

υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςωζροντοσ με αναωορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 

μορωι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

 

Β.11. 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. 

Επιςιμανςθ ςχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

αντιγράωων εγγράωων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 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. 

Σθμειωτζων 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 επικυρωμζνων αντιγράωων. 

 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 (Ν. 4194/2013). 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 
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 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. 

 Ρρωτότυπα ζγγραωα και επικυρωμζνα αντίγραωα: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραωα των 

δικαιολογθτικϊν εγγράωων, εωόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.  

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

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

τιμισ. 

H κατακφρωςθ κα πραγματοποιθκεί ανά ΟΜΑΔΑ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, για όλεσ τισ 

περιγραωόμενεσ υπθρεςίεσ ανά ΟΜΑΔΑ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ, αντιπροςωορζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

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

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ 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. 

Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Κοινοπραξίασ δεν 

μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα 

Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υωίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα 

ζννομα αποτελζςματά τθσ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων 

από τα εναπομείναντα Μζλθ κα εξεταςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία και κα αποωαςίςει ςχετικά. 

Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι αποωαςίςει ότι τα εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ 

όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οωείλουν να ορίςουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΘ με προςόντα αντίςτοιχα του 
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Μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΘΣ ωςτόςο, πρζπει να 

εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. (Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016) 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςωορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςωοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποωαινομζνου οργάνου τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραωθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Ηλεκτρονική Διαδικαςία 

2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (παράγραωοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι 

Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 

και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ. 

64233/09-06-2021 (Β’2453/2021) Κοινι Απόωαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 

Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αωοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των 

Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» εωεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ». 

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 να εγγραωοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 

ςφμωωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ 

Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

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 10 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 ςφμωωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:   

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

προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 

τθσ προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, 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 μονάδασ, τισ προςωερόμενεσ 

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

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εωόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 

θλεκτρονικά αρχεία, που αωοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςωοράσ και οικονομικισ 

προςωοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 

λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναωορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, 

τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναωορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράωονται ψθωιακά, ςφμωωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 

(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 

υποωακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναωερκζντων αναωορϊν 

(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποωακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 

ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αωορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςωοράσ, οι Οικονομικοί 

Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραωα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςωορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 

ςε ζντυπθ μορωι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράωων που 

ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα και, εωόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 

ζγγραωα, εάν ωζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράωων που 

ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραωϊν ςε 

θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 

περίπτωςθ απλισ ωωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράωων.  
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Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα 

ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 

όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 

καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 

ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και ςε κλειςτό-οφσ ωάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράωεται 

ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 

θλεκτρονικισ προςωοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι. Τζτοια 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 

άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19993,  

γ) ιδιωτικά ζγγραωα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 

και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 

υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραωα που ωζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 

κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορωι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 

που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εωόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 

ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ ωζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 

Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 

πολυμερείσ ςυμωωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 

Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 

επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράωων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, 

απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραωα που 

εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 

των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράωων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραωα εκδίδονται για πολίτθ 

τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί 

από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 

                                                           
3
   Ενδεικτικά ςυμβολαιογραωικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα 
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περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ 

άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται 

με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςε κλειςτό ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, τα 

ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 

θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 

προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω ωακζλου ςτθν 

υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 

Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ ωζρει ο οικονομικόσ ωορζασ. Το εμπρόκεςμο 

αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 

αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του ωακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 

οικονομικόσ ωορζασ αναρτά, εωόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του ωακζλου του ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των 

προςωορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 

(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταωορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 

ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

Τα ςτοιχεία ςε ζντυπθ μορφι κα κατατεκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

ςτθν Ράτρα, ςτθν διεφκυνςθ Μ. Αλεξάνδρου 1, ςτο τμιμα προμθκειϊν (πρϊθν Τ.Ε.Ι. Δυτικισ Ελλάδασ).  

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. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

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

περιλαμβάνουν: 

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

79 του ν. 4412/2016. 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 VΙ).  

Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  
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Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 

προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 

ςυμβατισ πλατωόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 

αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό ςτοιχείο των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 

διλωςθ, υποβάλλονται ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράωου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 

ψθωιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο PDF. 

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

οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράωουσ 2.1.5 και 2.2.2 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

γ) υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι: 

 αποδζχονται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ, 

 ζχουν λάβει γνϊςθ των χϊρων και των τοπικϊν ςυνκθκϊν 

 

2.4.3.2. Τεχνικι Ρροςφορά 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά του υποψιωιου Οικονομικοφ Φορζα, υποβάλλεται θλεκτρονικά (μζςω ΕΣΘΔΘΣ), κα 

πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι 

με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι (ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΜΕΟΣ Αϋ),  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ/ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ) & ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΧ (ΕΙΔΙΚΘ 

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) τθσ Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα, πίνακεσ ςυμμόρωωςθσ και 

δικαιολογθτικά, ςφμωωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ.  

Επιπλζον υποβάλλεται ςτο ωάκελο τεχνικισ προςωοράσ Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Αϋ75), ςτθν οποία δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρωωςθ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραωζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ όπωσ αυτά ορίηονται ςτα 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I, II & ΙΧ τθσ παροφςασ. 

Πλοι οι όροι των τεχνικϊν απαιτιςεων που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ είναι απαράβατοι και 

ουςιϊδεισ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρωωςθ προσ οιονδιποτε αυτϊν ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 

προςωοράσ. 

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

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ III τθσ Διακιρυξθσ και 

υποβάλλεται θλεκτρονικά (μζςω ΕΣΘΔΘΣ), επί ποινι απορρίψεωσ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι ωόρμα του ςυςτιματοσ τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτον υποωάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΡΟΣΦΟΑ». 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα, χωριςτά για κάκε ΟΜΑΔΑ. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ μπορεί να υποβάλει προςωορά για μια ι για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ΟΜΑΔΕΣ.  

Απορρίπτονται προςφορζσ που αναφζρονται ςε μζροσ τθσ/ων ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. 

H κατακφρωςθ κα πραγματοποιθκεί ανά ΟΜΑΔΑ. 

Σιμζσ 

Θ τιμι ςτθν οικονομικι προςωορά κα δίνεται ςε ευρϊ, κα αναωζρεται αρικμθτικϊσ και ολογράωωσ. 

Θ αναγραωι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο δεκαδικά ψθωία, εωόςον χρθςιμοποιείται ςε 

ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθωία, προσ τα άνω 

εάν το τρίτο δεκαδικό ψθωίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 

πζντε. 

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

προςωζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπό)ωάκελο “οικονομικι προςωορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 

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

που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙV 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. 

Θ αμοιβι υπόκειται ςε κρατιςεισ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Αρ.375 παρ.7) μετά του αναλογοφντοσ χαρτοςιμου και του επ’ αυτοφ ΟΓΑ χαρτοςιμου, 0,02% υπζρ τθσ 

Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (Ν.4412/2016 Αρ.36 παρ.6), 0,07% υπζρ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, για ποςά άνω των 1.000 €, μετά του αναλογοφντοσ 

χαρτοςιμου και του επ’ αυτοφ ΟΓΑ χαρτοςιμου, οι οποίεσ υπολογίηονται ςτο ςφνολο τθσ προςωοράσ προ 

Φ.Ρ.Α. τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και βαρφνουν τον Ανάδοχο κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν 

κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπογραωείςασ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο. 

Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ 4% 

βάςει του άρκρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ167) 

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

αυτόματα από το ςφςτθμα. 
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Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται, 

εκτόσ εάν προκφπτει από αλλαγι τθσ νομοκεςίασ (π.χ. αφξθςθ ι μείωςθ μιςκϊν, αφξθςθ ι μείωςθ 

Φ.Ρ.Α.). 

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 

όπωσ κακορίςτθκε και τεκμθριϊκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του, ιτοι ζωσ 17-09-2022. Ρροςφορά 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 

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 να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ. 

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 αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςωοράσ, ι 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 
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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 δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 2.2.5 & 2.2.6, 

ςτ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ ανά 

ΟΜΑΔΑ. 

Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.3 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 73 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, 

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. 

ι) για τθν οποία ο προςωζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναωορικά με τθν τιμι ι 

το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςωορά του ωαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 

ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

ια) εωόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορωϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  

υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ιβ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

παροφςασ διακιρυξθσ, εωόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςωζροντα με τθν υποβολι ι τθ 

ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιδ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 

ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 
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ιε) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμωωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 

ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 





 

Σελίδα 44 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

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» και του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», τθν 16-09-2021, θμζρα 

Ρζμπτθ και ϊρα 11:00π.μ.   

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςωορϊν που αποςωραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

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 ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ, ηθτά από τουσ 

προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ, όταν οι πλθροωορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 

είναι ι εμωανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 

ςυγκεκριμζνα ζγγραωα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαωθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 

ςχετικζσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 

μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαωινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

τροποποιείται θ προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και ότι αωορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 

προκεςμίασ παραλαβισ προςωορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 

δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τθν 

παράγραωο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, είτε του πρωτοτφπου 

τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
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Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 

πρακτικό. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ προςωοράσ του παρόντοσ εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 

οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 

3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόωαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν των 

προςωερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμωωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 

των προςωερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν. 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των 

προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςωορά κρίκθκαν αποδεκτά, 

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςωορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 

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

του προςωρινοφ αναδόχου.  

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

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 

του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

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

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 

τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςωορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. Σε κάκε περίπτωςθ θ 

κρίςθ τθσ Α.Α. ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςωορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν 

εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςωερόντων ενςωματϊνεται ςτθν κατωτζρω ενιαία απόωαςθ. 

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.  

Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 

απόωαςθ. 

Στθ ςυνζχεια, εωόςον το αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 

εκδίδεται απόωαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
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«Τεχνικι Ρροςωορά» και «Οικονομικι Ρροςωορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράωωσ, μζςω 

τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 

κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 

τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμωωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραωο 3.2 τθσ 

παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόωαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 

κοινοποιείται ςτουσ προςωζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

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

ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ 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 όλων των 

δικαιολογθτικϊν που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. 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.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράωου αποςτζλλονται από 

αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, ςφμωωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 

παράγραωο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 

εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 

μορωι και ςε κλειςτό ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 

ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 

προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορωι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραωα), ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράωου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 

ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραωα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 

αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
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ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 

δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 

προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εωαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων 

ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαωίου τθσ 

παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 

διαωάνειασ. 

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 (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 

αποδεικτικά ςτοιχεία , 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 αποδεικνφεται θ μθ 

ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 

μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 

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 (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 

τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (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 ζγγραωα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 

μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 

κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί 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 ςφμωωνα με 

όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραωοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 

τθσ διαδικαςίασ.  
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Επιςθμαίνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του 

διαγωνιςμοφ, μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα 

των αγακϊν από αυτι που κακορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι  ςε ποςοςτό και ωσ εξισ:   είκοςι τοισ εκατό 

(20%) ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ογδόντα τοισ εκατό (80%)ςτθν περίπτωςθ 

μικρότερθσ ποςότθτασ. 

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

επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 

απόωαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςωερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 

ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςωορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 

οικονομικοφσ ωορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 

οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 

οποία αναωζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με 

τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραωο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςωερόντων 

και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 

αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ οι προςωζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 

οικονομικϊν προςωορϊν που αποςωραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςωορϊν και των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ 

χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 

επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςωυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ. 

3.3.2. Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εωόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 

ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 

οριςτικά,  

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

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 

με τθν επιωφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάωιο 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

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

324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εωόςον απαιτείται, και  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 

πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 

4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 

ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 

άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 

από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμωωνθτικό. Εωόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 

θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποωαινόμενο 

όργανο. 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, κζτοντάσ 

του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ 

κεωρείται ςυναωκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαωίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, με τθν επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 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. Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραωι του 

ςυμωωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.5 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 

καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 

επιωφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμωζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 

βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 

ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 

ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςωφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, ςτρεωόμενοσ με προδικαςτικι προςωυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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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 που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςωυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 

επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναωερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 

«Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» ςφμωωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςωεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Θ επιςτροωι του παραβόλου ςτον προςωεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 

προςωυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 

οωειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 

παραίτθςθσ του προςωεφγοντα από τθν προςωυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 

προςωυγισ.  

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 

προδικαςτικισ προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 

θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 

επιωφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμωωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραωοσ δεν εωαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςωορά. 
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Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  

μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςωυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 

ενδιαωερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςωυγισ, προκειμζνου να 

αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 

διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςωυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 

προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραωα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 

ωάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαωερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 

Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςωυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 

ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςωυγι 

πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραωα που τυχόν τθ 

ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 

θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατωόρμασ του 

ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 

τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 

πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει, εωαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 

18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 

αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποωαίνεται αμετακλιτωσ. 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 ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 

από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και ςυηθτείται το 

αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά. Για τθν 

άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 

ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
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διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 

αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οωείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 

τθν επίδοςθ τθσ απόωαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαωορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 

ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαωορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 

1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 

νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 

ν. 4782/2021 , ςφμωωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραωο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 

αποωάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 

του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόωαςθσ, εκτόσ εάν με 

προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποωανκεί διαωορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 

θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 

(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 

αποωανκεί διαωορετικά. 

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.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 

υποβολισ προςωοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςωορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 

δευτζρου εδαωίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςωάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμωωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 

αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 

και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαωζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ωορζα για 

τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 

κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςωορά κρικεί ωσ μθ ςυμωζρουςα από 

οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςωορϊν, 
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ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμωζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία 

κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ. 

Το φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ» ορίηεται ςτο ποςό των 9.668,00 Ευρϊ, ςτθν περίπτωςθ 

κατακφρωςθσ ςτο ςφνολο των ομάδων.  

Στθν περίπτωςθ κατακφρωςθσ για μια ι περιςςότερεσ ΟΜΑΔΕΣ το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 

ανζρχεται ςτο 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ/των Ομάδασ/ων ςφμωωνα με το παρακάτω 

πίνακα: 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

1 ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ 5.363,60 € 

2 ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΣΡΑΤΘΣ 2.338,40 € 

3 ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΡΟΛΘΣ & ΚΟΙΝΘΟΥ 1.966,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΟΥ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 9.668,00 € 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναωερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν 

παράγραωο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εωόςον 

ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ.  

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 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ.   

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

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται ςτο ςφνολό, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 





 

Σελίδα 55 

αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι των ωσ άνω εγγυιςεων 

γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Αν οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι 

εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί 

ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιωκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 

απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 

παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 

αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 

και του εκπρόκεςμου.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ πρζπει να είναι δφο (2) μινεσ μεγαλφτεροσ μετά τθ λιξθ 

τθσ ςφμβαςθσ.  

4.1.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 

ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παράρτθμα ΙΙ. Θ περίοδοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ορίηεται ςε 

δφο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ των ειδϊν. Το φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ» ορίηεται ςτο ποςό των 12.085,00 Ευρϊ, ςτθν περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτο ςφνολο των 

ομάδων.  

Στθν περίπτωςθ κατακφρωςθσ για μια ι περιςςότερεσ ΟΜΑΔΕΣ το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

ανζρχεται ςτο 5% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ/των Ομάδασ/ων ςφμωωνα με το παρακάτω 

πίνακα: 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

1 ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ 6.704,50 € 

2 ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΣΡΑΤΘΣ 2.923,00 € 

3 ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΡΟΛΘΣ & ΚΟΙΝΘΟΥ 2.457,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΟΥ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 12.085,00 € 

 

Θ επιςτροωι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ, ςφμωωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 6.6 τθσ παροφςασ 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν και 

ιςχφουν μζχρι ςιμερα, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
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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 κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 

και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 

κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 

οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμωερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικϊν ςυμωερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 

υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 

υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 

τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 

αποωάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 

προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμωωνθτικό περιλαμβάνεται 

ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

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 
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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 του αρμοδίου οργάνου.  

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμωωνα με το άρκρο 203 του ν. 

4412/2016 και τθν παράγραωο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 

τθσ παραγράωου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 

επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει 

τθν προςωορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εωόςον 

εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραωθ και ανεπιωφλακτθ αποδοχι 

τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν 

πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιωιο κατά ςειρά 

κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

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  





 

Σελίδα 58 

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. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 

αδικιματα που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 

όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναωζρονται 

ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

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

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 

ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράωονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 

ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιείται και τμθματικά  μετά τθν ολοκλιρωςθ 

παράδοςθσ και τοποκζτθςθσ των κλιματιςτικϊν μονάδων, ςτουσ χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και επιτροπζσ παραλαβισ. 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται, μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου και τθν υπογραωι τθσ 

ςχετικισ «Βεβαίωςθσ παραλαβισ» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ.  

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται, με χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ που κα εκδίδεται και κα εξοωλείται 

από το Ταμείο του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου με κατάκεςθ ςε λογαριαςμό του Αναδόχου. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

1) Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν  

2)«Βεβαίωςθσ παραλαβισ» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ  

3) Αποδεικτικό ωορολογικισ ενθμερότθτασ. 

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., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 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). Επιπλζον 3% χαρτόςθμο επί του ποςοφ τθσ 

ανωτζρω κράτθςθσ και 20% ΟΓΑ επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ χαρτοςιμου. 

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. 4412/2016 

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). Επιπλζον 3% χαρτόςθμο επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω 

κράτθςθσ και 20% ΟΓΑ επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ χαρτοςιμου. 

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

αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ βάςει 

του άρκρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ 167). 





 

Σελίδα 60 

Ρζραν του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο ανάδοχοσ δε κα ζχει καμία απαίτθςθ κατά του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου για δαπάνεσ, τισ οποίεσ πραγματοποίθςε κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ι εξ αωορμισ 

αυτοφ. 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό τίμθμα επαρκζσ, νόμιμο 

και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μετά από ςυνολικι ζρευνα που κα ζχει 

πραγματοποιιςει πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςωοράσ του. Στο ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι 

ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων, κακϊσ και οι δαπάνεσ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου, χωρίσ 

καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορωωκεί με τισ 

γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμωωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ  

Ενδεικτικά ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ εάν: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 

ςυμμορωωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμωωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ και των 

παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ.  

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ επιβάλλεται με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ 

Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ 

παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στον οικονομικό ωορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 

αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαωερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 
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β) Καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, 

ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 

ωορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του 

προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, από 

τρίτο οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ 

διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 

άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαωζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαωζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, 

ςφμωωνα με τα ανωτζρω αναωερόμενα. Το διαωζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 

μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 

ωορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 

αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα με απόωαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 

τθν κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εωόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 

που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςε τρίτο οικονομικό ωορζα. 

Για τθν είςπραξθ του διαωζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα μπορεί να εωαρμόηεται θ 

διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαωζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ. 

γ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ, με τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ του ςχετικοφ π.δ. 

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 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. 
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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. 

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), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ 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. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 

άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 

απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 

αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον ςυμωωνεί ο 

ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 

λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 

ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 

παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραωο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 

ωόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 

λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 

εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 

ωόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

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. 

. 
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6.2 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 

ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμωωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 

ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. 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 

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. 

6.3  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων με ζκπτωςθ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 

ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 

ςφμωωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 

παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
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υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.(ειδικότερα άρκρο 68 παρ.5 εδ.βϋ του Ν.3863/2010 και άρκρο 

220 του Ν.4412/2016 και τροποποιιςεισ αυτοφ). 

6.4  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.4.1 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.  

6.4.2 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.  

6.4.3 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).  

 

 
Ο Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

 

                                                 ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ  Ρ. ΛΕΡΟΥΑΣ  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Θ παροφςα περιγραωι, αωορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ  αυτόνομων κλιματιςτικϊν μονάδων για 

τισ ανάγκεσ του Ραν. Ρελοποννιςου ςτισ περιοχζσ λειτουργίασ  του,  τθσ  Ράτρασ, Κορίνκου, Σπάρτθσ, 

Τρίπολθσ και Καλαμάτασ.  

Θ εγκατάςταςθ  των κλιματιςτικϊν μονάδων κα γίνει, είτε ςε αντικατάςταςθ παλαιϊν ενεργοβόρων και 

πολφ χαμθλισ απόδοςθσ αυτόνομων κλιματιςτικϊν μονάδων που αωενόσ δεν καλφπτουν τισ ανάγκεσ 

κλιματιςμοφ των χϊρων που βρίςκονται και αωετζρου καταναλϊνουν μεγάλθ ενζργεια, θ οποία κακιςτά 

αςφμωορθ τθ λειτουργία τουσ ι δεν ευρίςκονται ςε λειτουργία, είτε λόγω μθ φπαρξθσ για  τθν  κάλυψθ 

αναγκϊν. Οι κλιματιςτικζσ μονάδεσ κα τοποκετθκοφν ςε χϊρουσ διδαςκαλίασ και χριςθσ τουσ από 

ωοιτθτζσ και εκπαιδευτικό προςωπικό, όπωσ και ςε χϊρουσ γραωείων και διοίκθςθσ.   

Ραρακάτω διατίκενται πίνακεσ κλιματιςτικϊν ανά περιοχι/Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα και χϊρου 

εγκατάςταςθσ. 
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ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Α/Α  ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΛΙΚΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ  
  ΚΛΙΜΑΤ/ΚΑ     ΑΝΑ  ΡΕΙΟΧΘ   ΣΥΝΟΛΟ 

      
ΡΑΤΑ ΚΟΙΝΘΟΣ ΣΡΑΤΘ ΤΙΡΟΛΘ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

  

1. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ.  
ψυκτικισ απόδοςθσ 
9.000 (BTU/H) 

τμχ 10 1 1 5 2 19 

2. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
12.000 (BTU/H) 

τμχ 26  2 10 11 49 

3. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
18.000 (BTU/H) 

τμχ 10 2   1 13 

4. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
24.000 (BTU/H) 

τμχ 13 3   11 27 

5. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ 
ονομ. ψυκτικισ απόδοςθσ 
24.000 (BTU/H) 

τμχ   6   6 

6. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ 
ονομ. ψυκτικισ απόδοςθσ 
36.000 (BTU/H) 

τμχ 20     20 

7. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ 
ονομ. ψυκτικισ απόδοςθσ 
48.000 (BTU/H) 

τμχ 16     16 

8. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τφπου 
«ντουλάπα» ονομ. ψυκτικισ 
απόδοςθσ 48.000 (BTU/H) 

τμχ    10 7 17 

 ΣΥΝΟΛΟ τμχ 95 6 9 25 32 167 
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                             ΡΙΝΑΚΑΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΧΩΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

 

Α/
Α 

Τφποσ 
κλιματιςτικοφ 
μθχανιματοσ 

Δυναμικότθτα 

Βtu/h 

Ροςότθτα 
προσ 

τοποκζτθςθ 

(τμχ.) 

Χϊροσ εγκατάςταςθσ/ 

Υπεφκυνοσ 

Αντικατάςταςθ 
υφιςτάμενου  

Μθ φπαρξθ 
κλιματιςτικοφ 

ςτον χϊρο 

 ΡΕΙΟΧΘ ΡΑΤΑΣ 

 

 ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 ΚΤΙΙΑ Α 

1. ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 

 

ΜΑ0.01- Γραωείο 

 

             √ 

2 ΟΟΦΘΣ 48.000 2 

 

ΜΑ0.02- ΕΓ.ΚΑΔ 

 

             √ 

3 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 

 

ΜΑ0.03- Γραωείο 

 

            √  

4 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 

 

ΜΑ0.04- Γραωείο 

 

             √ 

5 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 

 

ΜΑ0.05- Γραωείο 

 

             √ 

6 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΜΑ0.09-Εργαςτ. ΑΤΜ 

 

             √ 

7 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 ΜΑ0.10-Εργαςτιριο 

 

             √ 

8 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 ΜΑ0.11-Εργαςτιριο 

 

             √ 

9 ΟΟΦΘΣ 48.000 2 ΜΑ0.12-Εργαςτ. ΜΕΚ 

 

             √ 

10 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 ΜΑ0.13-Εργαςτιριο 

 

             √ 

11 ΟΟΦΘΣ 48.000 2 ΜΑ0.14-Εργαςτ. ΕΜΤΥ 

 

             √ 

12 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 2 ΜΑ0.15-Γραωείο Α&Β 

 

             √ 

13 ΟΟΦΘΣ 48.000 2 ΜΑ0.16-Εργ.ΜΧ-ΔΜ               √ 

14 ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1 ΜΑ0.17-Γραωείο              √ 
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SPLIT -UNIT  

15 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 ΜΑ0.18-Γραμματεία 

 

√  

16 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 ΜΑ0.19-Εργαςτ. ΜΘΣ 

 

            √ 

17 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΜΑ0.20-Γραωείο 

 

       √  

18 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΜΑ0.21-Γραω.Ρροεδρου 

 

√  

19 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΜΑ1.01-Γραωείο 

 

      √  

20 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΜΑ1.02-Γραωείο 

 

√  

21 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΜΑ1.03-Γραωείο 

 

√  

22 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΜΑ1.04-Γραωείο 

 

 √ 

 ΚΤΙΙΟ  (Εϋ) 

23 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT –UNIT 

24.000 1 ΜΕ1.02- Αίκουςα διδ.   √  

 

 

 

24 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 

 

ΜΕ1.03- Αίκουςα διδ. 

 

             √ 

25 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 

 

ΜΕ1.04- Αίκουςα διδ. 

 

             √ 

26 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 

 

ΜΕ1.06- Γραωείο         √  

27 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 

 

ΜΕ1.07- Γραωείο         √  

28 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT –UNIT 

24.000 1 

 

ΜΕ2.02- Αίκουςα διδ. 

 

            
√ 

 

29 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 

 

ΜΕ2.03- Αίκουςα διδ. 

 

             √ 

30 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 

 

ΜΕ2.04- Αίκουςα διδ. 

 

             √ 

31 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 

 

ΜΕ2.05- Γραωείο                         √ 
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32 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 

 

ΜΕ2.06- Γραωείο                         √ 

33 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 

 

ΜΕ2.07- Γραωείο                         √ 

 ΦΥΣΙΚΘ      -ΧΘΜΕΙΑ 

34 ΟΟΦΘΣ-
ΔΑΡΕΔΟΥ 

36.000 1 ΜΦ0.01-ΕΓ. ΦΥΣ. Αϋ 

 

 √ 

35 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 ΜΦ0.02- Γραωείο 

 

 √ 

36 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 ΜΧ0.01-ΕΓ. ΧΘΜ-ΡΒ Αϋ 

 

√  

37 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

 

9.000 1 ΜΧ0.02-ΕΓ. ΧΘΜ-ΡΒ Αϋ 
ΒΟΘΘ. ΧΩΟΙ 

 

 √ 

38 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

 

24.000 1 

 

ΜΧ0.05-ΕΓ. ΧΘΜ. -ΡΒ Βϋ 

 

 √ 

 

 

ΚΤΙΙΟ  (Θϋ) 

39 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΜΘ0.01- Γραωείο 

 

√  

40 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 ΜΘ0.05- Γραωείο 

 

√  

41 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΜΘ0.07- Γραωείο 

 

√  

42 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 ΜΘ0.11-Αίκουςα διδ. 

 

√  

43 ΟΟΦΘΣ-
ΔΑΡΕΔΟΥ 

36.000 1 ΜΘ0.13-Εργαςτιριο 

 

√  

                                                                    ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ 

 

 ΚΤΙΙΑ Αϋ 

44 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΘΑ0.01-Γραωείο  √  

45 ΟΟΦΘΣ 36.000 2 ΘΑ0.04-Εργαςτιριο 

 

             √ 

46 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΘΑ0.05- Εργαςτιριο 

 

             √ 
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47 ΟΟΦΘΣ 36.000 2 ΘΑ0.07- Εργαςτιριο 

 

             √ 

48 ΟΟΦΘΣ 48.000 1 ΘΑ1.01-Εργ. Θλκθσ 
Ιςχφοσ 

√  

49 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΘΑ1.03-Γραωείο ΔΕΡ  √  

50 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 ΘΑ1.04-Εργαςτιριο 

 

             √ 

51 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΘΑ1.06-Γραω.Εργαςτ. 

 

             √ 

52 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 ΘΑ1.07 ΕΓ.ΘΛ. ΚΙΝΘΣΘΣ  √  

53 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΘΑ1.10- Εργαςτ. PLC 

 

 √ 

54 ΟΟΦΘΣ 48.000 1 ΘΑ1.13-Εργαςτιριο 

 

√ 
 

55 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΘΑ1.14-ΓΑΦ. ΕΓ. ΘΛΕΚΤ. 

 
√  

56 ΟΟΦΘΣ 48.000 1 ΘΑ1.15- 
ΕΓΑΣΤ.ΨΘΦΙΑΚΩΝ  

√  

57 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΘΑ1.16-Γραω.Εργαςτ. 

 
 √ 

58 ΟΟΦΘΣ 48.000 1 ΘΑ1.17-Εργ.Θλ/νιασ 

 
√  

59 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΘΑ1.21-Γραω.ΔΕΡ 

 
 √ 

60 ΟΟΦΘΣ 48.000 1 ΘΑ1.22-Εργαςτ.ΜΔΘΕ 

 
√  

61 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΘΑ1.25-Γραω.ΔΕΡ 

 
√  

62 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΘΑ1.27-Γραω.ΔΕΡ 

 
 √ 

63 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΘΑ1.29-Γραω.Εργ. 
Νανοτεχν. √  

64 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 ΘΑ1.31-Εργαςτ. Μικρό  
√  

65 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 ΘΑ1.32-Εργαςτ. μικρό 

 
√  

66 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΘΑ1.34-Γραω.ΔΕΡ 

 
√  
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  ΚΤΙΙΟ  ( Θϋ) 

67 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 Θ1.01-ΕΓ. 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

√  

68 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 Θ2.01Γ- Εργαςτιριο 

  

√ 

 

 

                                                                ΤΜΘΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

 

69 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 ΡΑ0.01-Γραμματεία 

 
√  

70 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΡΑ0.02-Γραωείο 
Ρροζδρου √ 

 

71 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΡΣ0.24 –Γραωείο 
√  

72 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 ΡΣ0.30-Αίκουςα Α2 

 
 √ 

73 ΟΟΦΘΣ 48.000 1 ΡΣ0.31-Εργαςτ. Σκυρ. 

 
 √ 

74 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΡΣ0.34-Γραωείο 

 
√  

75 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 ΡΣ0.35-Γραωείο 

 
√  

76 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΡΣ0.36-Γραωείο 

 
√  

77 ΟΟΦΘΣ 48.000 1 ΡΣ1.21- 

Εργαςτιριο Τοπ. 1 
 √ 

78 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 1 ΡΣ1.22-Αίκουςα Β1 

 
 √ 

79 ΟΟΦΘΣ 48.000 1 ΡΣ1.24-Σχεδιαςτιριο1 

 
 √ 

80 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΡΣ1.32-Γραωείο 

 
√  

81 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 1 ΡΣ1.33-Γραωείο 

 
√  

82 ΟΟΦΘΣ 36.000 2 ΡΣ1.42-Αίκουςα Β2  √ 

83 ΟΟΦΘΣ 36.000 1 ΡΣ1.41-Αίκουςα Β4 

 
 √ 

84 ΟΟΦΘΣ 36.000 2 ΡΣ1.43-Αίκουςα Β3  √ 
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 ΚΟΣΜΘΤΕΙΑ 

 

85 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΚΑ0.01-Γραωείο 
Κοςμιτοροσ 

 

√ 

 

86 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 ΚΑ0.02Γραμματεία 
Κοςμθτείασ 

√ 
 

 ΡΕΙΟΧΘ ΚΟΙΝΘΟΣ 

 

87 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 ΓΑΦΕΙΟ  
√ 

88 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 2 ΧΩΟΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  
√ 

89 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 3 ΧΩΟΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  
√ 

 ΡΕΙΟΧΘ ΣΡΑΤΘ 

 

90 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 1 ΓΑΦΕΙΟ  
√ 

91 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 2 ΓΑΦΕΙΑ  
√ 

92 ΤΥΡΟΣ 
«ΟΟΦΘΣ» 

24.000 6 ΧΩΟΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  
√ 

 ΡΕΙΟΧΘ ΤΙΡΟΛΘ 

 

93 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 5 ΓΑΦΕΙΑ  
√ 

94 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 10 ΓΑΦΕΙΑ  
√ 

95 ΤΥΡΟΣ 
«ΝΤΟΥΛΑΡΑ» 

48.000 10 ΥΡΘΕΣΙΕΣ-ΧΩΟΙ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (ΣΧΟΛΕΣ 
ΟΙΚΟΝ.- ΡΛΘ/ΚΘΣ) 

 
√ 

 ΡΕΙΟΧΘ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

 

96 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

9.000 2 ΓΑΦΕΙΑ  
√ 

97 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

12.000 11 ΓΑΦΕΙΑ  
√ 
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98 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

18.000 1 ΓΑΦΕΙΟ  
√ 

99 ΤΟΙΧΟΥ 

SPLIT -UNIT 

24.000 11 ΧΩΟΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  
√ 

100 ΤΥΡΟΣ 
«ΝΤΟΥΛΑΡΑ» 

48.000 7 ΧΩΟΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ/ 
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ 

 
√ 
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ΜΕΟΣ Β - ΡΕΙΓΑΦΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 299.708,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ 24%. 

 

α/α Ρεριγραφι Υλικοφ 
Ροςότθτα  

(τμχ) 

Τιμι 
μονάδασ 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

(€) 

Συνολικι  
τιμι χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι με 

Φ.Ρ.Α. (€) 

1 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ.  
ψυκτικισ απόδοςθσ 9.000 (BTU/H) 19 690,00 13.110,00 16.256,40 

2 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
12.000 (BTU/H) 49 740,00 36.260,00 44.962,40 

3 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
18.000 (BTU/H) 13 1.000,00 13.000,00 16.120,00 

4 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
24.000 (BTU/H) 27 1.270,00 34.290,00 42.519,60 

5 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
24.000 (BTU/H) 6 1.590,00 9.540,00 11.829,60 

6 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
36.000 (BTU/H) 20 2.120,00 42.400,00 52.576,00 

7 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
48.000 (BTU/H) 16 2.440,00 39.040,00 48.409,60 

8 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ μονάδασ 
INVERTER τφπου «ντουλάπα» 
ονομ. ψυκτικισ απόδοςθσ 48.000 
(BTU/H) 17 3.180,00 54.060,00 67.034,40 

  ΣΥΝΟΛΑ 167,00   241.700,00 299.708,00 
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Θ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε ΤΕΙΣ (3) ΟΜΑΔΕΣ όπωσ προςδιορίηονται παρακάτω: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ 

Ρροχπολογιςμόσ ομάδασ εκατό τριάντα τζςςερισ χιλιάδεσ ενενιντα ευρϊ (134.090,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

εκατό εξιντα ζξι χιλιάδεσ διακόςια εβδομιντα ζνα ευρϊ και εξιντα λεπτά (166.271,60 €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

α/α Ρεριγραφι Υλικοφ 
Ροςότθτα  

(τμχ) 

Τιμι 
μονάδασ 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι με 

Φ.Ρ.Α. (€) 

1.1 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ.  
ψυκτικισ απόδοςθσ 9.000 (BTU/H) 10 690,00 6.900,00 8.556,00 

1.2 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 12.000 (BTU/H) 26 740,00 19.240,00 23.857,60 

1.3 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 18.000 (BTU/H) 10 1.000,00 10.000,00 12.400,00 

1.4 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 24.000 (BTU/H) 13 1.270,00 16.510,00 20.472,40 

1.5 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 36.000 (BTU/H) 20 2.120,00 42.400,00 52.576,00 

1.6 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 48.000 (BTU/H) 16 2.440,00 39.040,00 48.409,60 

  ΣΥΝΟΛΑ 95,00   134.090,00 166.271,60 
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ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΣΡΑΤΘΣ 

Ρροχπολογιςμόσ ομάδασ πενιντα οκτϊ χιλιάδεσ τετρακόςια εξιντα ευρϊ (58.460,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

εβδομιντα δφο χιλιάδεσ τετρακόςια ενενιντα ευρϊ και ςαράντα λεπτά (72.490,40 €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

 

α/α Ρεριγραφι υλικοφ 

Ροςότθτα  
(τμχ) 

Σφνολο  
ποςότθτασ 

Τιμι  
μονάδασ 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

(€) 

Συνολικι  
τιμι με  
Φ.Ρ.Α. 

(€) 
Καλαμάτα Σπάρτθ  

2.1 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ.  
ψυκτικισ απόδοςθσ 
9.000 (BTU/H) 2 1 3 690,00 2.070,00 2.566,80 

2.2 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
12.000 (BTU/H) 11 2 13 740,00 9.620,00 11.928,80 

2.3 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
18.000 (BTU/H) 1   1 1.000,00 1.000,00 1.240,00 

2.4 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
24.000 (BTU/H) 11   11 1.270,00 13.970,00 17.322,80 

2.5 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
24.000 (BTU/H)   6 6 1.590,00 9.540,00 11.829,60 

2.6 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τφπου 
«ντουλάπα» ονομ. ψυκτικισ 
απόδοςθσ 48.000 (BTU/H) 7   7 3.180,00 22.260,00 27.602,40 

  ΣΥΝΟΛΑ     41   58.460,00 72.490,40 
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ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΡΟΛΘΣ & ΚΟΙΝΘΟΥ 

Ρροχπολογιςμόσ ομάδασ ςαράντα εννζα χιλιάδεσ εκατό πενιντα ευρϊ (49.150,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α., εξιντα 

χιλιάδεσ εννιακόςια ςαράντα ζξι χιλιάδεσ (60.946,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

 

α/α Ρεριγραφι υλικοφ 

Ροςότθτα  
(τμχ) 

Σφνολο  
ποςότθτασ 

Τιμι  
μονάδασ 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

(€) 

Συνολικι  
τιμι με  

Φ.Ρ.Α. (€) Τρίπολθ Κόρινκοσ 

3.1 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ.  
ψυκτικισ απόδοςθσ 
9.000 (BTU/H) 5 1 6 690,00 4.140,00 5.133,60 

3.2 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
12.000 (BTU/H) 10   10 740,00 7.400,00 9.176,00 

3.3 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
18.000 (BTU/H)   2 2 1.000,00 2.000,00 2.480,00 

3.4 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 
24.000 (BTU/H)   3 3 1.270,00 3.810,00 4.724,40 

3.5 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τφπου 
«ντουλάπα» ονομ. ψυκτικισ 
απόδοςθσ 48.000 (BTU/H) 10   10 3.180,00 31.800,00 39.432,00 

  ΣΥΝΟΛΑ     31   49.150,00 60.946,00 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Στοιχεία Τεχνικισ προςφοράσ/Ρίνακεσ ςυμμόρφωςθσ   

 

Α. Χαρακτθριςτικά κλιματιςτικϊν μονάδων 

 Θα είναι ςφμωωνεσ με: 

1.   με τον Κανονιςμό 626/2011 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν επιςιμανςθ τθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ (ενεργειακι ετικζτα) ςε ςυμπλιρωςθ τθσ Οδθγίασ 2010/30/ΕΕ για τθν ζνδειξθ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ και λοιπϊν πόρων από τα ςυνδεόμενα με τθν ενζργεια προϊόντα μζςω 

τθσ επιςιμανςθσ και τθσ παροχισ ομοιόμορωων πλθροωοριϊν ςχετικά με αυτά.  

2.  με τα προβλεπόμενα ςχετικά με τον οικολογικό ςχεδιαςμό και τθ ςιμανςθ CE τθσ  Οδθγίασ 

2016/2281/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  

 Τεχνολογία inverter και ςιμανςθ CE 

 Θα είναι των παρακάτω  τφπων, ονομαςτικισ απόδοςθσ ψφξθσ:  

1.  9.000 Btu/h INVERTER, τοίχου 

2.  12.000 Btu/h INVERTER, τοίχου 

3.  18.000 Btu/h INVERTER, τοίχου 

4.  24.000 Btu/h INVERTER τοίχου και  

5.  24.000 Btu/h INVERTER τφπου «οροωισ» 

6.  36.000 Btu/h INVERTER τφπου  «οροωισ» 

7.  48.000 Btu/h INVERTER τφπου «οροωισ» 

8.  48.000 Btu/h INVERTER τφπου «ντουλάπα» 

 Ριςτοποίθςθ κατά EUROVENT  

 Κατϋ ελάχιςτον Ενεργειακισ κλάςθσ ςτθν ψφξθ Α+++ (για τα κλιματιςτικά των τφπων 9.000 Btu/h 

και 12.000 Btu/h), Α++ (για τα κλιματιςτικά των λοιπϊν τφπων) 

 Ενεργειακισ κλάςθσ ςτθν κζρμανςθ Α+++ Μ.Η/Α+++ Θ.Η. (για τα κλιματιςτικά των τφπων 9.000 

Btu/h και 12.000 Btu/h), Α++ Μ.Η/Α+++ Θ.Η.  (για τα κλιματιςτικά τθσ κατθγορίασ 18.000 Btu/h),  

Α+ Μ.Η/Α+++ Θ.Η.  (για τα κλιματιςτικά 24.000 Btu/h, 36.000 Btu/h, 48.000 Btu/h) και Α+ Μ.Η/Α++ 

Θ.Η.  για τον τφπο «ντουλάπα» 

 ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ : Ο ςυμπιεςτισ κα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, μεγάλου βακμοφ απόδοςθσ,  

ακόρυβθσ λειτουργίασ. Θα είναι τεχνολογίασ DC ROTARY υποχρεωτικά  για τα κλιματιςτικά 

τοίχου των κατθγοριϊν 9.000 Btu/h, 12.000 Btu/h, 18.000 Btu/h και 24.000 Btu/h και τα δυο 

τμιματα των μθχανθμάτων αυτϊν κα είναι  από τον ίδιο καταςκευαςτι.  

 Ψυκτικό υγρό:  R32  

 Εποχιακόσ βακμόσ ενεργειακισ απόδοςθσ ψφξθσ (ενεργειακι ετικζτα):  

Εποχιακό βακμό ενεργειακισ απόδοςθσ για ψφξθ  SEER ≥8,50  (για τα κλιματιςτικά των 
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κατθγοριϊν 9.000 Btu/h και 12.000 Btu/h) και SEER ≥6,10    (για τα κλιματιςτικά των λοιπϊν 

κατθγοριϊν) 

 Εποχιακόσ ςυντελεςτισ  απόδοςθσ κζρμανςθσ (ενεργειακι ετικζτα):  

Εποχιακό Συντελεςτι Απόδοςθσ SCOP ≥5,10   (για τα κλιματιςτικά των κατθγοριϊν 9.000 Btu/h και 

12.000 Btu/h), SCOP ≥4,60  ςτθν μεςαία ηϊνθ (κατθγορία 18.000  Btu/h)     και SCOP ≥4,00  ςτθν 

μεςαία ηϊνθ (για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ) 

 Στάκμθ θχθτικισ ιςχφοσ κλιματιςτικϊν (ενεργειακι ετικζτα):  

Εςωτερικισ μονάδασ Lw ≤ 40 dB και εξωτερικισ μονάδασ Lw ≤ 50 dB για 9.000 Btu/h, 12.000 Btu/h 

Εςωτερικισ μονάδασ Lw ≤ 45 dB και εξωτερικισ μονάδασ Lw ≤ 55 dB για 18.000 και 24.000 τοίχου 

Btu/h  

Εςωτερικισ μονάδασ Lw ≤ 60 dB και εξωτερικισ μονάδασ Lw ≤ 67 dB για 24.000 Btu/h οροωισ, 

36.000 Btu/h και 48.000 Btu/h  

 Τεχνολογία Ιονιςμοφ αζρα  

Απαιτείται ςφςτθμα ωίλτρου αωαίρεςθσ ρυπαντϊν αζρα, ςωματιδίων ωσ Μ2,5 και πακογόνων 

μικροοργανιςμϊν.  

 Αυτοκακαριςμόσ εςωτερικοφ ςτοιχείου 

Απαιτείται θ δυνατότθτα αυτοκακαριςμοφ του εςωτερικοφ ςτοιχείου μετά τθν παφςθ τθσ 

λειτουργίασ του. 

 Τθλεχειριςτιριο πολλαπλϊν λειτουργιϊν  

 Τα κλιματιςτικά μθχανιματα κα τροωοδοτοφνται με μονοωαςικό ρεφμα 230 V/50 Θz και με 

τριωαςικό ρεφμα τα κλιματιςτικά οροωισ και δαπζδου και θ εγγυθμζνθ λειτουργία τουσ κα είναι 

ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από –100C ωσ + 460C.  

 Εγγφθςθ καταςκευαςτι: Κάκε τφπου κλιματιςτικοφ πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον το χρονικό 

διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν για το ςφνολο τθσ μονάδασ και πζντε (5) ετϊν για τον ςυμπιεςτι ι επτά 

(7) ετϊν για τον ςυμπιεςτι DC ROTARY. 

 Για τα δφο (2) ζτθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςυμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίεσ 

περιοδικζσ ςυντθριςεισ, αποκαταςτάςεισ βλαβϊν, τα απαιτοφμενα υλικά (αναλϊςιμα ι μθ) και οι 

εργαςίεσ για το ςκοπό αυτό. 
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Β. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 9000 Btu/h ΤΟΙΧΟΥ 
 

 
  

  (Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 
  ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ* (kW)                                  
*Θ πλθςιζςτερθ δυνατι από τα πάνω ςτθν 
ιςχφ τθσ κατθγορίασ (≥ 9000 Btu/h)   

  (Β) ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ - ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ 
  ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ                               

(Απαιτείται DC ROTARY από τον ίδιο 
καταςκευαςτι)     

 SEER   
  SCOP   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΨΥΞΘΣ                 

(Απαιτείται Α+++)   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ                 

(Απαιτείται Α+++ Μ.Η/Α+++ Θ.Η. )    
  (Γ) ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ 
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB) 

High/Low   
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB)    
  (Δ) ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΑΕΑ 
  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΕΑ                      
(Εδϊ καταχωρείται μόνο θ ονοματολογία 
τθσ ςχετικισ τεχνολογίασ. Θ περιγραωι τθσ 
κα δίνεται ςε τεχνικό εγχειρίδιο. 
Απαιτείται ςφςτθμα ωίλτρου αωαίρεςθσ 
ρυπαντϊν αζρα, ςωματιδίων ωσ Μ2.5 και 
πακογόνων μικροοργανιςμϊν)   

  ΑΥΤΟΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΕΣΩTΕΙΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Απαιτείται θ δυνατότθτα 
αυτοκακαριςμοφ του εςωτερικοφ 
ςτοιχείου μετά τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ 
του. Στθν περίπτωςθ αυτι ςτθ διπλανι 
ςτιλθ καταχωρείται ΝΑΙ) 

  
 

. 

(Ε) ΕΓΓΥΘΣΘ 

  ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ 
(Απαιτείται εγγφθςθ 7 χρόνων)   

  (ΣΤ) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

  ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ EUROVENT   
  (Η) ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
   ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ ΨΥΞΘ 
   ΧΕΙΙΣΤΘΙΟ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
   ΤΑΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
   ΟΘΟΝΘ ΕΝΔΕΙΞΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ 

ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΕΡΙΘΥΜΘΤΘΣ 
   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΕΣΙΔΕΣ 
   Σθμειϊςεισ   

  
1. Πλα τα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον παραπάνω πίνακα ζχουν 
επιςθμανκεί με μαρκαδόρο ςτα (εργοςταςιακά επίςθμα) αντίςτοιχα 
τεχνικά ωυλλάδια. Τότε μόνο κεωροφνται ζγκυρα. 

  2. Αδυναμία ικανοποίθςθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 
κακϊσ και λανκαςμζνθ ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 
ςυνεπάγονται απόρριψθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ ςτθν κατθγορία αυτι. 
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ΚΑΤΘΓΟΙΑ 12000 Btu/h ΤΟΙΧΟΥ 
 

 
  

  (Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 
  ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ* (kW)                                  
*Θ πλθςιζςτερθ δυνατι από τα πάνω ςτθν 
ιςχφ τθσ κατθγορίασ (≥ 12000 Btu/h)   

  (Β) ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ - ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ 
  ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ                                  

(Απαιτείται DC ROTARY από τον ίδιο 
καταςκευαςτι)     

 SEER   
  SCOP   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΨΥΞΘΣ                 

(Απαιτείται Α+++)   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ                 

(Απαιτείται Α+++ Μ.Η/Α+++ Θ.Η. )    
  (Γ) ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ 
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB) 

High/Low   
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB)    
  

(Δ) ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΑΕΑ 
  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΕΑ                      
(Εδϊ καταχωρείται μόνο θ ονοματολογία 
τθσ ςχετικισ τεχνολογίασ. Θ περιγραωι τθσ 
κα δίνεται ςε τεχνικό εγχειρίδιο. 
Απαιτείται ςφςτθμα ωίλτρου αωαίρεςθσ 
ρυπαντϊν αζρα, ςωματιδίων ωσ Μ2.5 και 
πακογόνων μικροοργανιςμϊν)   

  ΑΥΤΟΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΕΣΩTΕΙΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Απαιτείται θ δυνατότθτα 
αυτοκακαριςμοφ του εςωτερικοφ 
ςτοιχείου μετά τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ 
του. Στθν περίπτωςθ αυτι ςτθ διπλανι 
ςτιλθ καταχωρείται ΝΑΙ) 

  
 

. 

(E) EΓΓΥΘΣΘ 
  ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ 

(Απαιτείται εγγφθςθ 7 χρόνων)   
  (ΣΤ) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

  
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ EUROVENT   

  (Η) ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
   ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ ΨΥΞΘ 
   ΧΕΙΙΣΤΘΙΟ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
   ΤΑΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
   ΟΘΟΝΘ ΕΝΔΕΙΞΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ 

ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΕΡΙΘΥΜΘΤΘΣ 
   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΕΣΙΔΕΣ 
   Σθμειϊςεισ   

  
1. Πλα τα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον παραπάνω πίνακα ζχουν 
επιςθμανκεί με μαρκαδόρο ςτα (εργοςταςιακά επίςθμα) αντίςτοιχα 
τεχνικά ωυλλάδια. Τότε μόνο κεωροφνται ζγκυρα. 

  2. Αδυναμία ικανοποίθςθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 
κακϊσ και λανκαςμζνθ ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 
ςυνεπάγονται απόρριψθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ ςτθν κατθγορία αυτι. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 85 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 18000 Btu/h ΤΟΙΧΟΥ 
 

 
  

  (Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 
  ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ* (kW)                                  
*Θ πλθςιζςτερθ δυνατι από τα πάνω ςτθν 
ιςχφ τθσ κατθγορίασ (≥ 18000 Btu/h)   

  (Β) ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ - ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ 
  ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ                                  

(Απαιτείται DC ROTARY από τον ίδιο 
καταςκευαςτι)     

 SEER   
  SCOP   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΨΥΞΘΣ                 

(Απαιτείται Α++)   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ                 

(Απαιτείται Α++ Μ.Η/Α+++ Θ.Η. )    
  (Γ) ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ 
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB) 

High/Low   
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB)    
  

(Δ) ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΑΕΑ 
  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΕΑ                      
(Εδϊ καταχωρείται μόνο θ ονοματολογία 
τθσ ςχετικισ τεχνολογίασ. Θ περιγραωι τθσ 
κα δίνεται ςε τεχνικό εγχειρίδιο. 
Απαιτείται ςφςτθμα ωίλτρου αωαίρεςθσ 
ρυπαντϊν αζρα, ςωματιδίων ωσ Μ2.5 και 
πακογόνων μικροοργανιςμϊν)   

  ΑΥΤΟΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΕΣΩTΕΙΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Απαιτείται θ δυνατότθτα 
αυτοκακαριςμοφ του εςωτερικοφ 
ςτοιχείου μετά τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ 
του. Στθν περίπτωςθ αυτι ςτθ διπλανι 
ςτιλθ καταχωρείται ΝΑΙ) 

  
 

. 

(E) EΓΓΥΘΣΘ 
  ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ 

(Απαιτείται εγγφθςθ 7 χρόνων)   
  (ΣΤ) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

  ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ EUROVENT   
  (Η) ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
  





 

Σελίδα 86 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
   ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ ΨΥΞΘ 
   ΧΕΙΙΣΤΘΙΟ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
   ΤΑΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
   ΟΘΟΝΘ ΕΝΔΕΙΞΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ 

ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΕΡΙΘΥΜΘΤΘΣ 
   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΕΣΙΔΕΣ 
   Σθμειϊςεισ 
   

1. Πλα τα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον παραπάνω πίνακα ζχουν 
επιςθμανκεί με μαρκαδόρο ςτα (εργοςταςιακά επίςθμα) αντίςτοιχα 
τεχνικά ωυλλάδια. Τότε μόνο κεωροφνται ζγκυρα. 

  2. Αδυναμία ικανοποίθςθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 
κακϊσ και λανκαςμζνθ ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 
ςυνεπάγονται απόρριψθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ ςτθν κατθγορία αυτι. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 87 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 24000 Btu/h ΤΟΙΧΟΥ 
 

 
  

  (Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 
  ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ* (kW)                                  
*Θ πλθςιζςτερθ δυνατι από τα πάνω ςτθν 
ιςχφ τθσ κατθγορίασ (≥ 24000 Btu/h)   

  (Β) ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ - ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ 
  ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ                                  

(Απαιτείται DC ROTARY από τον ίδιο 
καταςκευαςτι)     

 SEER   
  SCOP   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΨΥΞΘΣ                 

(Απαιτείται Α++)   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ                 

(Απαιτείται Α+ Μ.Η/Α+++ Θ.Η. )    
  (Γ) ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ 
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB) 

High/Low   
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB)    
  

(Δ) ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΑΕΑ 
  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΕΑ                      
(Εδϊ καταχωρείται μόνο θ ονοματολογία 
τθσ ςχετικισ τεχνολογίασ. Θ περιγραωι τθσ 
κα δίνεται ςε τεχνικό εγχειρίδιο. 
Απαιτείται ςφςτθμα ωίλτρου αωαίρεςθσ 
ρυπαντϊν αζρα, ςωματιδίων ωσ Μ2.5 και 
πακογόνων μικροοργανιςμϊν)   

  ΑΥΤΟΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΕΣΩTΕΙΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Απαιτείται θ δυνατότθτα 
αυτοκακαριςμοφ του εςωτερικοφ 
ςτοιχείου μετά τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ 
του. Στθν περίπτωςθ αυτι ςτθ διπλανι 
ςτιλθ καταχωρείται ΝΑΙ) 

  
 

. 

(E) EΓΓΥΘΣΘ 
  ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ 

(Απαιτείται εγγφθςθ 7 χρόνων)   
  (ΣΤ) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

  ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ EUROVENT   
  (Η) ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
  





 

Σελίδα 88 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
   ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ ΨΥΞΘ 
   ΧΕΙΙΣΤΘΙΟ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
   ΤΑΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
   ΟΘΟΝΘ ΕΝΔΕΙΞΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ 

ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΕΡΙΘΥΜΘΤΘΣ 
   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΕΣΙΔΕΣ 
   Σθμειϊςεισ 
   

1. Πλα τα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον παραπάνω πίνακα ζχουν 
επιςθμανκεί με μαρκαδόρο ςτα (εργοςταςιακά επίςθμα) αντίςτοιχα 
τεχνικά ωυλλάδια. Τότε μόνο κεωροφνται ζγκυρα. 

  2. Αδυναμία ικανοποίθςθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 
κακϊσ και λανκαςμζνθ ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 
ςυνεπάγονται απόρριψθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ ςτθν κατθγορία αυτι. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 89 

 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 24000 Btu/h ΟΟΦΘΣ 
 

 
  

  (Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 
  ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ* (kW)                                  
*Θ πλθςιζςτερθ δυνατι από τα πάνω ςτθν 
ιςχφ τθσ κατθγορίασ (≥ 24000 Btu/h)   

  (Β) ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ - ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ 
  SEER   
  SCOP   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΨΥΞΘΣ                 

(Απαιτείται Α++)   
  ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ                 

(Απαιτείται Α+ Μ.Η/Α+++ Θ.Η. )    
  (Γ) ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ 
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB) 

High/Low   
  ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB)    
  

(Δ) ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΑΕΑ 
  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΕΑ                      
(Εδϊ καταχωρείται μόνο θ ονοματολογία 
τθσ ςχετικισ τεχνολογίασ. Θ περιγραωι τθσ 
κα δίνεται ςε τεχνικό εγχειρίδιο. 
Απαιτείται ςφςτθμα ωίλτρου αωαίρεςθσ 
ρυπαντϊν αζρα, ςωματιδίων ωσ Μ2.5 και 
πακογόνων μικροοργανιςμϊν)   

  ΑΥΤΟΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΕΣΩTΕΙΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Απαιτείται θ δυνατότθτα 
αυτοκακαριςμοφ του εςωτερικοφ 
ςτοιχείου μετά τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ 
του. Στθν περίπτωςθ αυτι ςτθ διπλανι 
ςτιλθ καταχωρείται ΝΑΙ) 

  
 

. 

(E) EΓΓΥΘΣΘ 
  ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ 

(Απαιτείται εγγφθςθ 5 χρόνων)   
  (ΣΤ) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

  ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ EUROVENT   
  (Η) ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

   





 

Σελίδα 90 

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ ΨΥΞΘ 
   ΧΕΙΙΣΤΘΙΟ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
   ΤΑΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
   ΟΘΟΝΘ ΕΝΔΕΙΞΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ 

ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΕΡΙΘΥΜΘΤΘΣ 
   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΕΣΙΔΕΣ 
   Σθμειϊςεισ 
   

1. Πλα τα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον παραπάνω πίνακα ζχουν 
επιςθμανκεί με μαρκαδόρο ςτα (εργοςταςιακά επίςθμα) αντίςτοιχα 
τεχνικά ωυλλάδια. Τότε μόνο κεωροφνται ζγκυρα. 

  2. Αδυναμία ικανοποίθςθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 
κακϊσ και λανκαςμζνθ ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 
ςυνεπάγονται απόρριψθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ ςτθν κατθγορία αυτι. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 91 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 36000 Btu/h ΟΟΦΘΣ 

 
  

 (Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 
 ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ   
 ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
 ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ* (kW)                                  
*Θ πλθςιζςτερθ δυνατι από τα πάνω ςτθν 
ιςχφ τθσ κατθγορίασ (≥ 36000 Btu/h)   

 (Β) ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ - ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ 
 SEER   
 SCOP   
 ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΨΥΞΘΣ                 

(Απαιτείται Α++)   
 ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ                 

(Απαιτείται Α+ Μ.Η/Α+++ Θ.Η. )    
 (Γ) ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ 
 ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB) 

High/Low   
 ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB)    
 (Δ) EΓΓΥΘΣΘ 
 ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ 

(Απαιτείται εγγφθςθ 5 χρόνων)   
 (Ε) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

 ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ EUROVENT   
 (Η) ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

   ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ ΨΥΞΘ 
   ΧΕΙΙΣΤΘΙΟ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
   ΤΑΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
   ΟΘΟΝΘ ΕΝΔΕΙΞΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ 

ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΕΡΙΘΥΜΘΤΘΣ 
   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΕΣΙΔΕΣ 
   Σθμειϊςεισ   

 
1. Πλα τα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον παραπάνω πίνακα ζχουν 
επιςθμανκεί με μαρκαδόρο ςτα (εργοςταςιακά επίςθμα) αντίςτοιχα 
τεχνικά ωυλλάδια. Τότε μόνο κεωροφνται ζγκυρα. 

 2. Αδυναμία ικανοποίθςθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 
κακϊσ και λανκαςμζνθ ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 
ςυνεπάγονται απόρριψθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ ςτθν κατθγορία αυτι. 

 





 

Σελίδα 92 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 48000 Btu/h ΟΟΦΘΣ 

 
  

 (Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 
 ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ   
 ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
 ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ* (kW)                                  
*Θ πλθςιζςτερθ δυνατι από τα πάνω ςτθν 
ιςχφ τθσ κατθγορίασ (≥ 48000 Btu/h)   

 (Β) ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ - ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ 
 SEER   
 SCOP   
 ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΨΥΞΘΣ                 

(Απαιτείται Α++) - 
 ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ                 

(Απαιτείται Α+ Μ.Η/Α+++ Θ.Η. )  - 
 (Γ) ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ 
 ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB) 

High/Low   
 ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB)    
 (Δ) EΓΓΥΘΣΘ 
 ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ 

(Απαιτείται εγγφθςθ 5 χρόνων)   
 (Ε) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

 ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ EUROVENT   
 (Η) ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

   ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ ΨΥΞΘ 
   ΧΕΙΙΣΤΘΙΟ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
   ΤΑΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
   ΟΘΟΝΘ ΕΝΔΕΙΞΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ 

ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΕΡΙΘΥΜΘΤΘΣ 
   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΕΣΙΔΕΣ 
   Σθμειϊςεισ   

 
1. Πλα τα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον παραπάνω πίνακα ζχουν 
επιςθμανκεί με μαρκαδόρο ςτα (εργοςταςιακά επίςθμα) αντίςτοιχα 
τεχνικά ωυλλάδια. Τότε μόνο κεωροφνται ζγκυρα. 

 2. Αδυναμία ικανοποίθςθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 
κακϊσ και λανκαςμζνθ ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 
ςυνεπάγονται απόρριψθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ ςτθν κατθγορία αυτι. 
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ΚΑΤΘΓΟΙΑ 48000 Btu/h ΤΥΡΟΥ «ΝΤΟΥΛΑΡΑ» 

 
  

 (Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 
 ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ   
 ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
 ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ* (kW)                                  
*Θ πλθςιζςτερθ δυνατι από τα πάνω ςτθν 
ιςχφ τθσ κατθγορίασ (≥ 48000 Btu/h)   

 (Β) ΤΥΡΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ - ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ 
 SEER   
 SCOP   
 ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΨΥΞΘΣ                 

(Απαιτείται Α++) - 
 ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΣΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ                 

(Απαιτείται Α+ Μ.Η/Α++ Θ.Η. )  - 
 (Γ) ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ 
 ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB) 

High/Low   
 ΣΤΑΘΜΘ ΘΟΥΒΟΥ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ (dB)    
 (Δ) EΓΓΥΘΣΘ 
 ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΤΘ 

(Απαιτείται εγγφθςθ 5 χρόνων)   
 (Ε) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

 ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ EUROVENT   
 (Η) ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

   ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘ 
   ΑΚΑΙΕΣ ΘΕΜ/ΣΙΕΣ ΕΞΩΤ. ΑΕΑ ΓΙΑ ΨΥΞΘ 
   ΧΕΙΙΣΤΘΙΟ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
   ΤΑΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
   ΟΘΟΝΘ ΕΝΔΕΙΞΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ 

ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΕΡΙΘΥΜΘΤΘΣ 
   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΕΣΙΔΕΣ 
   Σθμειϊςεισ   

 
1. Πλα τα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον παραπάνω πίνακα ζχουν 
επιςθμανκεί με μαρκαδόρο ςτα (εργοςταςιακά επίςθμα) αντίςτοιχα 
τεχνικά ωυλλάδια. Τότε μόνο κεωροφνται ζγκυρα. 
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2. Αδυναμία ικανοποίθςθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 
κακϊσ και λανκαςμζνθ ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 
ςυνεπάγονται απόρριψθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ ςτθν κατθγορία αυτι. 

  

 





ΡΑΑΤΘΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ 

ΕΤΑΙΙΚΘ ΕΡΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΙΚΘ ΜΟΦΘ  

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, Τ.Κ.  

ΡΟΛΘ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ / E-MAIL  

 

Θμερομθνία: ………………                                     Για τον υποψιωιο Οικονομικό Φορζα  
Σφραγίδα / Υπογραφι ψθφιακι 

Ονοματεπϊνυμο  
 

 

                                                                                                     Νομίμου Εκπροςϊπου  
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ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ 

Ρροχπολογιςμόσ ομάδασ εκατό τριάντα τζςςερισ χιλιάδεσ ενενιντα ευρϊ (134.090,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

εκατό εξιντα ζξι χιλιάδεσ διακόςια εβδομιντα ζνα ευρϊ και εξιντα λεπτά (166.271,60 €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

 

α/α Ρεριγραφι Υλικοφ 
Ροςότθτα  

(τμχ) 

Τιμι 
μονάδασ 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

(€) 

Συνολικι  
τιμι με 
Φ.Ρ.Α. 

(€) 

1.1 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ.  
ψυκτικισ απόδοςθσ 9.000 (BTU/H) 10    

1.2 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 12.000 (BTU/H) 26    

1.3 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 18.000 (BTU/H) 10    

1.4 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 24.000 (BTU/H) 13    

1.5 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 36.000 (BTU/H) 20    

1.6 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 48.000 (BTU/H) 16    

  ΣΥΝΟΛΑ 95,00     

 

Θμερομθνία: ………………                                     Για τον υποψιωιο Οικονομικό Φορζα  
Σφραγίδα / Υπογραφι ψθφιακι 

Ονοματεπϊνυμο  
 

 

                                                                                                     Νομίμου Εκπροςϊπου  
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ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΣΡΑΤΘΣ 

Ρροχπολογιςμόσ ομάδασ πενιντα οκτϊ χιλιάδεσ τετρακόςια εξιντα ευρϊ (58.460,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

εβδομιντα δφο χιλιάδεσ τετρακόςια ενενιντα ευρϊ και ςαράντα λεπτά (72.490,40 €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

 

α/α Ρεριγραφι υλικοφ 

Ροςότθτα  
(τμχ) 

Σφνολο  
ποςότθτασ 

Τιμι  
μονάδασ 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι με  

Φ.Ρ.Α. (€) Καλαμάτα Σπάρτθ  

2.1 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ.  
ψυκτικισ απόδοςθσ 9.000 (BTU/H) 2 1 3    

2.2 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 12.000 (BTU/H) 11 2 13    

2.3 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 18.000 (BTU/H) 1   1    

2.4 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 24.000 (BTU/H) 11   11    

2.5 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER οροωισ ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 24.000 (BTU/H)   6 6    

2.6 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τφπου 
«ντουλάπα» ονομ. ψυκτικισ 
απόδοςθσ 48.000 (BTU/H) 7   7    

  ΣΥΝΟΛΑ     41    

 

Θμερομθνία: ………………                                     Για τον υποψιωιο Οικονομικό Φορζα  
Σφραγίδα / Υπογραφι ψθφιακι 

Ονοματεπϊνυμο  
 

 

                                                                                                     Νομίμου Εκπροςϊπου  
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ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΡΟΛΘΣ & ΚΟΙΝΘΟΥ 

Ρροχπολογιςμόσ ομάδασ ςαράντα εννζα χιλιάδεσ εκατό πενιντα ευρϊ (49.150,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α., εξιντα 

χιλιάδεσ εννιακόςια ςαράντα ζξι χιλιάδεσ (60.946,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

α/α Ρεριγραφι υλικοφ 

Ροςότθτα  
(τμχ) 

Σφνολο  
ποςότθτασ 

Τιμι  
μονάδασ 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (€) 

Συνολικι  
τιμι με  

Φ.Ρ.Α. (€) Τρίπολθ Κόρινκοσ 

3.1 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ.  
ψυκτικισ απόδοςθσ 9.000 (BTU/H) 5 1 6    

3.2 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 12.000 (BTU/H) 10   10    

3.3 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 18.000 (BTU/H)   2 2    

3.4 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τοίχου ονομ. 
ψυκτικισ απόδοςθσ 24.000 (BTU/H)   3 3    

3.5 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αυτόνομθσ κλιματιςτικισ 
μονάδασ INVERTER τφπου 
«ντουλάπα» ονομ. ψυκτικισ 
απόδοςθσ 48.000 (BTU/H) 10   10    

  ΣΥΝΟΛΑ     31    

 

 

Θμερομθνία: ………………                                     Για τον υποψιωιο Οικονομικό Φορζα  
Σφραγίδα / Υπογραφι ψθφιακι 

Ονοματεπϊνυμο  
 

 

                                                                                                     Νομίμου Εκπροςϊπου  
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

1. Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ  

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) …………………………….  
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..   
                                                                                                                  Ρροσ: ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ  
                                                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ……………….. για ευρϊ ………………….…….(Σφμωωνα με τθν παρ 2.2.2 Εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τθσ παροφςασ) 
 

 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 

ΕΥΩ……………………………………………………………………….. υπζρ τθσ εταιρείασ …………………………………..ι ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α).…………β) …….., 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 τουσ ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό ςασ, τθσ .................. για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου για τθν υπθρεςία: Υπϋ αρικ. 07/2021 Ανοικτόσ Διεκνισ Θλεκτρονικόσ για τθν 

προμικεια κι εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων για τισ ανάγκεσ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Κόρινκο, Σπάρτθ, Τρίπολθ και Καλαμάτα, με ςυςτθμικό 

αρικμό 135372. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ 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 τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.  

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

τζλοσ χαρτοςιμου.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

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.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 
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2. Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 
 

 
Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) ……………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Ρροσ:………….. 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ.……………….. για ευρϊ ………………….……. 

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 τθσ εταιρείασ …………………………………..ι ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α).…………β) …….., 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 τθσ ςφμβαςθσ που αωορά ςτον υπ’ αρίκμ. 7/2021 Ανοικτό Διεκνι 

Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν προμικεια κι εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων για τισ ανάγκεσ του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Κόρινκο, Σπάρτθ, 

Τρίπολθ και Καλαμάτα, με ςυςτθμικό αρικμό 135372. 

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 τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

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. 

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 ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 
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2. Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ 
 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) ……………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Ρροσ:………….. 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ.……………….. για ευρϊ ………………….……. 

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 τθσ εταιρείασ …………………………………..ι ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α).…………β) …….., 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 λειτουργία των κλιματιςτικϊν μονάδων 

 τθσ ςφμβαςθσ που αωορά ςτον υπ’ αρίκμ. 7/2021 Ανοικτό Διεκνι Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν 

προμικεια κι εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων για τισ ανάγκεσ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Κόρινκο, Σπάρτθ, Τρίπολθ και Καλαμάτα, με ςυςτθμικό 

αρικμό 135372. 

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 τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

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. 

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 ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

ΣΥΜΒΑΣΘ 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ ………….……………………… ΓΙΑ ΤΘΝ 

…………………………………………………………………… 

ΟΜΑΔΑ….. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ ΑΞΙΑ ………………………. ΕΥΩ,  

CPV, KAE 

 

Στ.. .................. ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1. …….............., που εδρεφει……….. με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό 

θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ νομίμωσ εκπροςωποφμεν… από τ………  δυνάμει του (ςτο εξισ θ 

«Ανακζτουςα Αρχι»)   

2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό 

πρόςωπο...........με τθν επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 

εδρεφει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ 

εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο 

«Ανάδοχοσ»)   

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ 

Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 

αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και 

τθν αρικμ. πρωτ. …………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν 

υπογραωι του παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια 

τθσ περ. (2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 *μνθμονεφεται μόνο ςτθν περίπτωςθ 

του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ 

κατακφρωςθσ+ 

3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμωωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 

του Ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 
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-οι υπ’ αρικ. ............ τεχνικζσ προδιαγραωζσ *εάν αποτελοφν διακριτό ζγγραωο και δεν ζχουν 

ενςωματωκεί ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ+ 

-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραωα τθσ Σφμβαςθσ»  

-θ προςωορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 

ιδρφματοσ/ αςωαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι 

εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμωωνθτικοφ 

β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ 

χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ αςωαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ 

για τθν προκαταβολι4  του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςφμωωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ  

Συμωϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

 

Άρκρο 1 

Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ....................., ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προδιαγραωζσ του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και των ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ ……:. 

 

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμωωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραωα τθσ 

ςφμβαςθσ, ςτθν απόωαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςωορά του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόωαςθ με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., 

ΑΔΑ……) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 

202..... και ζλαβε α/α ……. καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν 

Ρλθρωμισ του ωορζα…. .  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 

(Συλλογικι Απόωαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου ……………………)  

  

                                                           
4
 Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι  
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Άρκρο 3 

Διάρκεια ςφμβαςθσ –Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

 

3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από 

τθν υπογραωι τθσ και μζχρι ............................. 

3.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ  

 

Άρκρο 4 

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  

4.1. ότι, ςφμωωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ 

του Ρροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται 

και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ 

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

αρμοδιότθτάσ τουσ  

4.2. ότι κα ενεργεί ςφμωωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα , ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα 

μζτρα για να διαςωαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμωωνα με τθ 

Διακιρυξθ και τα λοιπά Ζγγραωα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα , παράνομα ι 

καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διά ρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ςφμωωνα με τθ ριτρα 

ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.  

4.3. ότι κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 

ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

4.5. *Στο ςθμείο αυτό αναωζρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατ' εωαρμογι 

του άρκρου 130 του Ν.4412/2016, ι άλλοι όροι που επιβάλλονται ςτον ανάδοχο δυνάμει τθσ 
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νομοκεςίασ που διζπει το αντικείμενο τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ.........................................................+ 

 

Άρκρο 5 

Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 

5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …., πλζον ΦΡΑ…..% 

5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμωωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ 

και ςυγκεκριμζνα: Θ πλθρωμι του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιείται και τμθματικά  μετά τθν 

ολοκλιρωςθ παράδοςθσ και τοποκζτθςθσ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων, ςτουσ χϊρουσ που κα 

υποδειχκοφν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και επιτροπζσ παραλαβισ. 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται, μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου και τθν υπογραωι τθσ 

ςχετικισ «Βεβαίωςθσ παραλαβισ» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ.  

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται, με χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ που κα εκδίδεται και κα εξοωλείται 

από το Ταμείο του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου με κατάκεςθ ςε λογαριαςμό του Αναδόχου. 

5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο 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.  

5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 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). Επιπλζον 3% χαρτόςθμο επί του ποςοφ τθσ 

ανωτζρω κράτθςθσ και 20% ΟΓΑ επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ χαρτοςιμου. 

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. 4412/2016 

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). Επιπλζον 3% χαρτόςθμο επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω 

κράτθςθσ και 20% ΟΓΑ επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ χαρτοςιμου. 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ. 

5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

ωόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

Άρκρο 6 

Χρόνοσ Ραράδοςθσ Υλικϊν-Ραραλαβι υλικϊν -  

Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  

 

6.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά. ςτο χρόνο , τρόπο και τόπο  που 

κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ. ....  

…………………………………………………………………………….. 

6.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα υλικά ςφμωωνα  με το 

άρκρο 6.1. τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ των υλικϊν από τον Ανάδοχο επάγεται τθ 

κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμωωνα με το άρκρο 6.1.2  τθσ Διακιρυξθσ.   

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  διαδικαςίεσ παραλαβισ, 

τρόπουσ ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν, ανάλθψθσ του κόςτουσ διενζργειασ 

ελζγχου από τον Ανάδοχο  που ορίηονται και ςυμωωνοφνται ςτο άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ.   

Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, 

μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.2.1. τθσ 

Διακιρυξθσ  

6.3. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 

από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, ιςχφουν τα 

αναωερόμενα ςτο άρκρο 6.2.2. τθσ Διακιρυξθσ.  

Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.2.2. οριηόμενθ  αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι 

του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ςφμβαςθ ζλεγχοι από 

επιτροπι που ςυγκροτείται με απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία δεν μπορεί να 

ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι 

ςτον προβλεπόμενο από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ 

προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 2 

του όρου 2 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 208 

του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ 
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και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από 

τθν παροφςα  ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4.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 από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 

ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 

των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 

4412/2016. 

Άρκρο 7 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –Αντικατάςταςθ 

 

7.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 

υλικϊν, με απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, 

που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτουσ χρόνουσ, τθ διαδικαςία 

αντικατάςταςθσ και τθν τακτι προκεςμία που ορίηονται ςτθν απόωαςθ αυτι και ςφμωωνα με το 

άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ. 

7.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 

του τάχκθκε και εω’ όςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 

ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

7.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 

2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 8 

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται,  αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ και εγγυάται  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν καλι ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ βλάβθσ 

και λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ με τρόπο, περιεχόμενο ευκφνθσ  και ςε χρόνο 

που ορίηεται ςτο άρκρο 6.6. τθσ Διακιρυξθσ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 

του Αναδόχου,  προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρωωςθσ αυτοφ ςφμωωνα με τα 
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οριηόμενα ςτο άρκρο 6.6. τθσ Διακιρυξθσ και ζχει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο 

άρκρο αυτό. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζωεται μετά τθν εκπνοι του χρόνου διάρκειασ αυτισ. 

 

Άρκρο 9 

Υπεργολαβία 

 

9.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμωωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 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 Αναδόχου.  

9.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραωό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και 

ςφμωωνα με το  άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 

επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων 

του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  

οωείλει να διαςωαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον 

ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ 

άνω διαδικαςία.  

9.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 

υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα 

αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2  τθσ Διακιρυξθσ  ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι, 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 ποςοςτοφ που ορίηεται 

ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
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Άρκρο 10 

Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 

10.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 

που απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που 

αναωζρονται και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ   που 

προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. 

10.2. Αν το ςυμβατικό υλικό ωορτωκεί -παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του 

ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με τθ 

Διακιρυξθ και το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο/τόκοσ και ειςπράττεται 

ςφμωωνα με το άρκρο 5.2.2. τθσ Διακιρυξθσ. 

10.3.  Σε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίςθσ καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που 

προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν 

προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο οικονομικό ωορζα. Το διαωζρον υπολογίηεται με τον 

ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαωζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

εωόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 

οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τα ανωτζρω αναωερόμενα. Το διαωζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, 

αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ 

από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ 

από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε 

ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν 

ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμι 1,01 

Για τθν είςπραξθ του διαωζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα μπορεί να εωαρμόηεται θ 

διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαωζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. 
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Άρκρο 11 

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 

11.1.Θ παροφςα 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 

4.5 τθσ Διακιρυξθσ. 

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 του αρμοδίου οργάνου.  

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμωωνα με το άρκρο 203 του ν. 

4412/2016 και τθν παράγραωο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 

τθσ παραγράωου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 

επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει 

τθν προςωορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εωόςον 

εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραωθ και ανεπιωφλακτθ αποδοχι 

τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν 

πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιωιο κατά ςειρά 

κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

11.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι 

και ρθτι ςυμωωνία των μερϊν και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 12 

Ανωτζρα Βία 

 

12.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οωείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  

12.2.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 είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα 
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αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποωαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για 

αυτό οργάνου.  

Μόνο θ ζγγραωθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο 

Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ 

προμικειασ. 

 

Άρκρο 13 

Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθωκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά 

τα αγακά που παραδόκθκαν, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι 

τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και όταν 

αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 

Άρκρο 14 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, 

να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

 

Άρκρο 15 

Εωαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαωορϊν 

 

15.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 

αναωζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραωα τθσ Σφμβαςθσ.   

15.2.Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ 

του κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου -

Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –

αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ 

προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
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15.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαωορά που προκφπτει αναωορικά με τθν 

ερμθνεία, και/ι το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αωορμισ τθσ,  επιλφονται 

ςφμωωνα με το άρκρο 5.4. τθσ Διακιρυξθσ.  

 

Άρκρο 16 

Συμμόρωωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)5  

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 

εωαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των ωυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοωορία των 

δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ 

Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του 

Αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων 

εμπειρία/υπεργολάβων του, ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

και επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 

δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροωοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του 

Αναδόχου που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ 

ςυναλλαγϊν και τθν εν γζνει ςυμμόρωωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε 

θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά χαρακτθριςτικά αςωαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε 

εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ 

ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, 

οργάνωςθ,  αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραωι, καταςτροωι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω 

αναωερόμενουσ ςκοποφσ, των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων 

ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροωοριϊν 

κοινωνικοαςωαλιςτικϊν και ωορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) γενικϊν πλθροωοριϊν, (ε) ςτοιχείων 

πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροωοριϊν και λογαριαςμϊν, (ςτ) δεδομζνων ειδικισ 

                                                           
5
 Αωορά ςε ωυςικά πρόςωπα 
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κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμωζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια 

τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για 

μελλοντικοφσ ωορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ 

προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει 

διαωορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναωορικά με δθμόςια ςφμβαςθ 

τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα 

ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, ωορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, 

διαγραωισ ι και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το 

νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαωορετικό από 

αυτόν για τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 

24 του ν. 4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο 

ωορζα επιτρζπεται ςφμωωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εωόςον είναι απαραίτθτο για 

τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ι του τρίτου ωορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και 

εωόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμωωνα με το άρκρο 24 

του ίδιου νόμου. 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ………………..). 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ 

των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, 

ιςχφουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα 

μόνο βάςει καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςωαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ 

δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  
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δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου 

εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ ωφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα 

κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν 

εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ 

των προβλεπόμενων ςτο κεωάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςωάλιςθ τθσ ςυμμόρωωςθσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ωφςθ τθσ 

επεξεργαςίασ και τισ πλθροωορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράωει ι επιςτρζωει όλα τα 

δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και διαγράωει τα υωιςτάμενα αντίγραωα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροωορία προσ απόδειξθ 

τθσ ςυμμόρωωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και 

διευκολφνει τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον 

υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ 

προθγοφμενθ ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

Άρκρο 17 

Λοιποί όροι 

Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράωων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αωοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράωθκε ωσ 

ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΕΕΕΣ 

 

ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ  

1. Χριςθ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ςε θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ του ΕΣΘΔΘΣ  

 Για τθν εωαρμογι των διατάξεων του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με 

αξία άνω των εκάςτοτε ορίων τθσ ΕΕ, οι οποίεσ και διεξάγονται μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων(ΕΣΘΔΘΣ), και ειδικότερα κατά τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 

56902/215 ΥΑ - ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 και ςτθν υπ’ αρικ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 που 

αωοροφν ςτθν λειτουργία του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ ωορείσ και οι 

οικονομικοί ωορείσ να εωαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ ΕΕΕΣ με τθ 

χριςθ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ διαχείριςθσ eΕΕΕΣ:  

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ ωορείσ ςυντάςςουν με χριςθ μίασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 

eΕΕΕΣ,  εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε διαγωνιςμό τουσ, και το παράγουν ςε 

μορωι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό 

υπολογιςτι τουσ.   

 2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ ωορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ:  

- το περιεχόμενο του αρχείου τφπου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο, ψθωιακά υπογεγραμμζνο, κείμενο 

τθσ διακιρυξθσ, είτε αναρτάται το αρχείο τφπου PDF, ψθωιακά υπογεγραμμζνο, ξεχωριςτά ωσ 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και  

- το αρχείο τφπου XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν ωορζων 

προκειμζνου να το χρθςιμοποιιςουν για τθ δθμιουργία μζςω μίασ  υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ςχετικισ 

απάντθςθσ τουσ.  

 3. Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςωορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ ωορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι 

είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο τφπου PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ) 

ςε μορωι αρχείου τφπου PDF ψθωιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο 

και ςτθ διακιρυξθ.   

 4. Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ, 

προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο τφπου 

XML. Στθ ςυνζχεια μζςω μίασ  θλεκτρονικισ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ παράγουν τθν απάντθςθ τουσ ςε αρχείο 

τφπου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν,  αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου τφπου XML ςτα ςυνθμμζνα του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν να προςωεφγουν απ’ ευκείασ 

ςε μία υπθρεςία eΕΕΕΣ και να δθμιουργοφν το EΕΕΣ από τθν αρχι: να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ 





 

Σελίδα 116 

όλα τα δεδομζνα που αωοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναωζρονται ςτθν διακιρυξθ, να 

ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το 

υπογράψουν ψθωιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα τθσ θλεκτρονικισ προςωορά τουσ ςτο 

ΕΣΘΔΘΣ. 

2. Το ΕΕΕΣ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ   

Το ΕΕΕΣ ςυντάχκθκε με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus ESPDint 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςωζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 

διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι ανακοίνωςθ είναι 

διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr».   

Το πρότυπο ΕΕΕΣ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζχει αναρτθκεί ςε μορωι XML ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

ΕΣΘΔΘΣ για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν ωορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 

eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. Επίςθσ το περιεχόμενο του αρχείου, ζχει ενςωματωκεί ςτο κείμενο 

τθσ διακιρυξθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςτο Ραράρτθμα III.   

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ψθωιακά από τον ωορζα που το εκδίδει, φζρει θμερομθνία εντόσ  

των τελευταίων δζκα (10) θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςωορϊν και δεν 

απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραωισ.  

Οι οικονομικοί ωορείσ οωείλουν να υποβάλουν με τθν προςωορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο  

ΕΕΕΣ ςε μορωι pdf ψθωιακά υπογεγραμμζνο.  

Μόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ  υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να 

ηθτθκοφν οριςμζνα ι όλα τα ζγγραωα ςε περιπτϊςεισ αμωιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα,   θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του 

άρκρου 79  του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να  υποβάλουν δικαιολογθτικά  

ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, εωόςον 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.  

Εωόςον ο υποψιωιοσ οικονομικόσ ωορζασ επικαλείται τθ δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικϊν 

φορζων για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ, το ΕΕΕΣ ςυμπλθρϊνεται και από αυτοφσ και 

υποβάλλεται από τον οικονομικό ωορζα.   

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

οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, ςε περίπτωςθ Φυςικοφ Ρροςϊπου από τον ίδιο, επί Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και Ρροςωπικϊν Εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο 

ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ' αυτοφσ, επί Ανϊνυμων Εταιρειϊν (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

Εταιρείασ (δθλ. από Φυςικό Ρρόςωπο το οποίο ςφμωωνα με το καταςτατικό εκπροςωπεί και δεςμεφει 
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τθν Εταιρεία) ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

Εταιρείασ, τα Φυςικά Ρρόςωπα που αςκοφν διοίκθςι ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα κατά 

το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Ενθμζρωςθ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το ωυςικό πρόςωπο 

που υπογράωει τθν προςωορά ωσ Ρροςωζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 

τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ ωακζλουσ 

τθσ προςωοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το ωυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςωζρων ι Νόμιμοσ 

Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςωοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςωάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 

ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 

των Ρροςωερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 

του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 

περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι ωορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 

πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαωάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμωωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και 

μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ ωορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι 

ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ 

νομοκεςία προβλζπει διαωορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναωορικά με 

δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω 

περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζωονται. 

V. Το ωυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςωζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςωζροντοσ, μπορεί 

να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αωοροφν, 

απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςωάλιςθ του 

απόρρθτου και τθσ αςωάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 

ακζμιτθ καταςτροωι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 

και κάκε άλλθσ μορωι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - Ρίνακασ αντιςτοίχιςθσ λόγων αποκλειςμοφ-κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 
και αποδεικτικϊν μζςων 

Αποδεικτικά μζςα-Υπθρεςίεσ (2.2.9.2 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο 
ποιοτικισ επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

2.2.3.1 Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ για τα αδικιματα που 
ορίηονται ςτο άρκρο άρκρο 73 παρ. 
1 ν. 4412/2016: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι 
οργάνωςθ 
Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το 
ελλθνικό δίκαιο και το δίκαιο του 
οικονομικοφ ωορζα 
Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμωερόντων 
τθσ Ζνωςθσ 
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι 
εγκλιματα ςυνδεόμενα με 
τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ 
εμπορίασ ανκρϊπων 

Απόςπαςμα 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, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει 
τζτοιου είδουσ ζγγραωο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό 
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) 
επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν 
εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
(μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis)) και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 
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. 

2.2.3.2 Ο οικονομικόσ ωορζασ δεν ζχει 
ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον 
αωορά τθν καταβολι ωόρων, τόςο 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτθν 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τθ 
χϊρα εγκατάςταςθσ 

Α) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου 
κράτουσ- μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν 
λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2. α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν 
κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis))  και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 
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. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ:  
Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ 
οωειλισ, βεβαίωςθ οωειλισ που εκδίδεται από τθν 
Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ  ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναωζρεται ςε αυτι 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι τθσ.  
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Αποδεικτικά μζςα-Υπθρεςίεσ (2.2.9.2 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο 
ποιοτικισ επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει 
ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον 
αωορά τθν καταβολι ειςωορϊν 
κοινωνικισ αςωάλιςθσ, τόςο ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι 
εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ 
μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα ωορζα, εάν είναι 
άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Β) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν 
λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2: α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν 
κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis)) και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 
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. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ: 
Αςωαλιςτικι Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ 
οωειλισ, βεβαίωςθ οωειλισ που εκδίδεται από τον e-
ΕΦΚΑ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν αναωζρεται ςε αυτι 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε άλλου 
αςωαλιςτικοφ ωορζα ςτον οποίο τυχόν υπάγεται)  

 Γ) Υπεφκυνθ διλωςθ αναωορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οωείλει να 
καταβάλει ειςωορζσ (ςτθν περίπτωςθ που ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα αωορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςωάλιςθσ. Θ διλωςθ απαιτείται μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που δεν υπάγεται  αποκλειςτικά ςτον e-
ΕΦΚΑ) 

 Δ) Υπεφκυνθ διλωςθ 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. 

2.2.3.3.α Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ ωορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ  

2.2.3.3.β Καταςτάςεισ οικονομικισ 
αωερεγγυότθτασ: 
Ρτϊχευςθ 
Υπαγωγι ςε πτωχευτικό 

Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει 
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Αποδεικτικά μζςα-Υπθρεςίεσ (2.2.9.2 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο 
ποιοτικισ επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

ςυμβιβαςμό ι ειδικι εκκακάριςθ 
Αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
δικαςτιριο ι εκκακαριςτι  
Υπαγωγι ςε Διαδικαςία εξυγίανςθσ 
 

τζτοιου είδουσ ζγγραωο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό 
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4.β: 
α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν 
εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
(μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis)) και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 
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. 
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι 
ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
α) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
 Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό 
του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόωαςθσ λφςθσ ι 
κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, 
ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν. 
β) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει 
ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων.  
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ,  το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το 
αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ 
για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το 
Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από 
το Γ.Ε.Μ.Θ.. 
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων του 
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα θ παροφςα παράγραωοσ 
διαμορωϊνεται αναλόγωσ για τισ καταςτάςεισ ειδικισ 
εκκακάριςθσ που επιβάλλονται με αποωάςεισ των 
αρμοδίων αρχϊν. 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων 
 

γ) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ 
Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατωόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά 
εμωανίηονται ςτο taxisnet,  από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτάσ τουσ. 

2.2.3.3.γ Συμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ ωορζασ δεν ζχει ςυνάψει ςυμωωνίεσ με 
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ανταγωνιςμοφ 
 

ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι 
τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του εωαρμογισ θ περίπτωςθ 
β. τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), 
και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ 

2.2.3.3.δ Σφγκρουςθ ςυμωερόντων λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ ωορζασ δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν 
κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

2.2.3.3.ε Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι 
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ ωορζασ, ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με 
αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί 
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ *άλλωσ, ςε περίπτωςθ προθγοφμενθσ 
εμπλοκισ, αυτι δθλϊνεται ωσ πραγματικό γεγονόσ+ 

2.2.3.3.ςτ Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ 
ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ από 
προθγοφμενθ ςφμβαςθ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ ωορζασ δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ 
καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα ωορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι 
αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε 
ςχζςθ με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

2.2.3.3.η  
Και θ) 

Σοβαρζσ απατθλζσ δθλϊςεισ, 
απόκρυψθ πλθροωοριϊν, 
ανικανότθτα υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν, απόπειρα 
επθρεαςμοφ, με ακζμιτο τρόπο, τθσ 
διαδικαςίασ λιψθσ αποωάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι απόκτθςθσ 
εμπιςτευτικϊν πλθροωοριϊν.   
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ ωορζασ: α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ 
ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροωοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ 
τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, β) δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροωορίεσ αυτζσ, γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα ωορζα, και δ) δεν ζχει επιχειριςει να 
επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα ωορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ 
πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ 
πλθροωορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ 

2.2.3.3.κ Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ 
παραπτϊματοσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί 
ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ είδουσ 
κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από 
αρμόδια εποπτικι αρχι/ωορζα με πεικαρχικζσ-
κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

2.2.3.7 Οριηόντιοσ αποκλειςμόσ από 
μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν ζχει 
επιβλθκεί ςτον οικονομικό ωορζα θ κφρωςθ του 
οριηόντιου αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και 
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ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ 

2.2.4 Εγγραωι ςτο ςχετικό 
επαγγελματικό μθτρϊο 
 

Ριςτοποιθτικό εγγραωισ ςτο οικείο επαγγελματικό 
μθτρϊο, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ 
αν, ςφμωωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, 
ωζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  

Εγγραωι ςτο ςχετικό εμπορικό 
μθτρϊο 
 

Ριςτοποιθτικό εγγραωισ ςτο οικείο εμπορικό μθτρϊο, 
το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμωωνα 
με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, ωζρει 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  
Για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία 
του Γ.Ε.Μ.Θ. των Επιμελθτθρίων (Εμπορικό, 
Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο) 

 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 
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2.2.5. Μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ 
Διακιρυξθσ 

Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, των τριϊν 
(3) τελευταίων ετϊν ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ 
δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι ςφμωωνα με τθν 
περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. Σε περίπτωςθ 
που ςφμωωνα με τθν νομοκεςία ο οικονομικόσ 
ωορζασ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ, 
τότε κα πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ για 
τον κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά 
επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δθλϊςεισ 
ωορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.). 
Ομοίωσ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ 
ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του 
τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ υποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά επίςθμα 
ςτοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δθλϊςεισ ωορολογίασ 
ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.)  για το ζτοσ 
αυτό. Σε περίπτωςθ που πρόκειται για ωυςικό 
πρόςωπο, αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ 
και Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα.  
Σε περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο που 
δεν τθρεί ιςολογιςμοφσ, αντίςτοιχα τα αντίγραωα Ε3 
και Ε5 από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν του 
Οικονομικοφ Φορζα. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για 
χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, ο οικονομικόσ ωορζασ 
κα υποβάλει ανάλογα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά για 
όςο χρόνο λειτουργεί. 
 
Επιχειριςεισ που λειτουργοφν ι αςκοφν 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα 
που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν 
ιςολογιςμϊν, υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ που 
ζχουν εκδοκεί και τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό ( π.χ. δθλϊςεισ 
ωορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.). 
Για οικονομικοφσ ωορείσ που ζχουν λειτουργιςει 
χρονικό διάςτθμα μικρότερο από το ηθτοφμενο ςτθ 
διακιρυξθ: Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ θμερομθνία ίδρυςθσ του 
οικονομικοφ ωορζα ι που άρχιςε τθσ δραςτθριότθτεσ 
ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι λοιπζσ δθλϊςεισ 
προςαρμόηονται ανάλογα με το χρονικό διάςτθμα 
λειτουργίασ. 

 Σφςταςθ οικονομικοφ ωορζα ι 
ζναρξθ δραςτθριοτιτων 
 

2.2.6 Τεχνικι κι επαγγελματικι επάρκεια  
 

α) Κατάλογο, ψθωιακά υπογεγραμμζνο από τον 
νόμιμο εκπρόςωπο, ςυναωϊν ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ςφμωωνα με τον κατάλογο τθσ περ. Β4 
τθσ παραγράωου 2.2.9.2. 
Ο πίνακασ αυτόσ ςυνοδεφεται, εάν μεν ο αποδζκτθσ 
είναι ανακζτουςα αρχι, από ςυμβάςεισ και 
πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ αυτϊν που ζχουν 
εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, ςτα οποία 
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περιγράωεται θ παρεχόμενθ προμικεια και κα 
αναωζρεται ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ και κα 
βεβαιϊνεται ότι αυτι εκτελζςτθκε ζντεχνα και εντόσ 
των εγκεκριμζνων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 
αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ ωορζασ, με αντίςτοιχθ 
διλωςθ του αποδζκτθ. Εωόςον δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των παραπάνω, προςκομίηεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα, ςτθν οποία κα 
αναωζρεται ο λόγοσ για τον οποίο δεν κατζςτθ εωικτι 
θ προςκόμιςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και θ 
οποία κα ςυνοδεφεται από αντίγραωο του τιμολογίου 
και, εωόςον υωίςταται, τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
β) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει το κατάλλθλο 
τεχνικό προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ 

2.2.7 Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ ςχετικά με πρότυπα 
διαςωάλιςθσ ποιότθτασ,  
ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με 
ειδικζσ ανάγκεσ 

Τα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά που 
αποδεικνφουν τθ ςυμμόρωωςθ με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 
Εάν ο οικονομικόσ ωορζασ δεν διακζτει τζτοια ι 
ιςοδφναμα πρότυπα από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε 
κράτθ-μζλθ υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί 
τουσ λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον 
αωορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα διαςωάλιςθσ 
ποιότθτασ και ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ. 
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Ραράρτθμα ΙΧ – Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων αναδόχου 

Α. Κανόνεσ εγκατάςταςθσ των κλιματιςτικϊν μονάδων 

Θ διαδικαςία τθσ τοποκζτθςθσ κα πραγματοποιθκεί βάςει του προτφπου εγκατάςταςθσ που 

ορίηεται από τον καταςκευαςτι του μθχανιματοσ. 

 Για τθν εγκατάςταςθ κα τοποκετθκοφν ςε όλεσ τισ μονάδεσ βάςεισ, τόςο για τισ εςωτερικζσ 

μονάδεσ όπου απαιτθκοφν (π.χ. οροωισ) όςο και για τισ εξωτερικζσ μονάδεσ (τοίχου ι δαπζδου, 

ανάλογα με το ςθμείο τοποκζτθςθσ).  

 Θα υπάρχει αποχζτευςθ των ςυμπυκνωμάτων τόςο για τισ εςωτερικζσ όςο και για τισ εξωτερικζσ 

μονάδεσ ςτο μικοσ που κα απαιτθκεί.  

 Θ θλεκτρικι παροχι των εγκαταςτάςεων των νζων μονάδων κλιματιςμοφ κα είναι διακριτι ανά 

εγκατάςταςθ (όχι μζςω γραμμϊν τροωοδοςίασ ρευματοδοτϊν τφπου ςοφκο) και κα αςωαλίηεται 

απευκείασ ςτον πλθςιζςτερο θλεκτρικό πίνακα. Πλα τα όργανα αςωάλειασ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν αςωάλιςθ ςτουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ κα είναι χαρακτθριςτικισ Κ (10Α, 

16Α, 20Α κλπ). Θ θλεκτρικι παροχι των μονάδων, κα γίνει μζςω καλωδίου ονομαςτικισ διατομισ 

3X1,5mm2, 3X2,5mm2 και 3X4mm2 αναλόγωσ τθσ ιςχφοσ. 

 Ππου απαιτείται αντικατάςταςθ των παλαιϊν μονάδων κλιματιςμοφ με νζεσ, τότε κα αποξθλωκεί 

με προςοχι θ παλαιά εγκατάςταςθ (εςωτερικι/εξωτερικι μονάδα, ςωλθνϊςεισ, καλωδιϊςεισ, 

κλπ.) και κα απομακρυνκοφν από το Ρανεπιςτιμιο με δαπάνθ του αναδόχου. Ομοίωσ,  βαραίνουν 

τον ανάδοχο και οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των οικοδομικϊν ςτοιχείων που τυχόν προκφψουν.  

Στισ προχπολογιςκείςεσ τιμζσ μονάδασ, ανά τφπο κλιματιςτικοφ, περιλαμβάνεται θ δαπάνθ  που 

απαιτείται για τθν πλιρθ, προσ λειτουργία, εγκατάςταςθ του νζου κλιματιςτικοφ ωσ άνω 

αναωζρεται και για τθν απεγκατάςταςθ και απομάκρυνςθ παλαιοφ κλιματιςτικοφ όπου υπάρχει, 

όπωσ και δαπάνθ αποκατάςταςθσ  των οικοδομικϊν ςτοιχείων που τυχόν προκφψουν.  

Επίςθσ, ςτισ προχπολογιςκείςεσ τιμζσ μονάδασ, ανά τφπο κλιματιςτικοφ, περιλαμβάνεται  δαπάνθ 

για τθν  περίπτωςθ που μπορεί να απαιτθκεί  ανυψωτικό όχθμα με κουβοφκλιο για τθν 

τοποκζτθςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ του κλιματιςτικοφ ι τοποκζτθςθ ςκαλωςιάσ ςε περίπτωςθ 

τοποκζτθςθσ πολλϊν εξωτερικϊν μονάδων ςτθν όψθ ενόσ κτιρίου. 

Εωόςον θ υπάρχουςα θλεκτρικι παροχι των προσ αντικατάςταςθ παλαιϊν μονάδων κλιματιςμοφ: 

1) δεν είναι διακριτι (απευκείασ γραμμι ςτον πλθςιζςτερο θλεκτρικό πίνακα) ι και 

2) ςτερείται των απαιτοφμενων χαρακτθριςτικϊν για τθν τροωοδοςία τθσ νζασ μονάδασ, 

(ονομαςτικι διατομι καλωδιϊςεων, ονομαςτικι ζνταςθ οργάνων αςωάλειασ κλπ.), 

τότε κα αποξθλωκεί και κα εγκαταςτακεί νζα παροχικι γραμμι που κα οδεφςει και αςωαλιςτεί 

ςτον πλθςιζςτερο θλεκτρικό πίνακα όπωσ αναλυτικά περιγράωεται ςτθν παροφςα. Θ ςχετικι 

δαπάνθ των υλικϊν και τθσ εργαςίασ περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ προχπολογιςκείςεσ τιμζσ 

μονάδασ.  
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 Οι οδεφςεισ των καλωδιϊςεων κα γίνουν, όπου αυτό είναι δυνατόν, εντόσ των ψευδοροωϊν, ενϊ 

ςτα ορατά ςθμεία κα εγκιβωτίηονται εντόσ επίτοιχου πλαςτικοφ καναλιοφ κατάλλθλων 

διαςτάςεων και χρϊματοσ, για βελτίωςθ του αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ. Τα θλεκτρολογικά 

κανάλια κα εγκαταςτακοφν πλιρθ με όλα τα απαιτοφμενα υλικά και μικροεξαρτιματα 

(ςτθρίγματα, γωνίεσ, καμπφλεσ, κλπ). Ρεριλαμβάνεται ςτισ προχπολογιςκείςεσ τιμζσ θ δαπάνθ 

καλωδίων-καναλιϊν, υλικϊν, απαιτοφμενων  μικροχλικϊν και εργαςίασ. 

 Για όλεσ τισ αποχετεφςεισ των ςυμπυκνωμάτων των εξωτερικϊν μονάδων κα χρθςιμοποιθκεί 

εφκαμπτοσ ςπιράλ πλαςτικόσ ςωλινασ ο οποίοσ κα ωκάνει ςτθν ςτάκμθ του εδάωουσ (ι τον 

αγωγό όμβριων), ανεξαρτιτωσ φψουσ/κζςεωσ τθσ ςυςκευισ. Θ δαπάνθ υλικϊν και εργαςίασ 

περιλαμβάνεται ςτισ προχπολογιςκείςεσ τιμζσ. 

 Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ διαςφνδεςθσ τθσ εςωτερικισ μονάδασ με τθν εξωτερικι μονάδα κα είναι 

μονωμζνεσ με ςυνκετικό υλικό, τφπου "Armaflex" πάχουσ 9 mm τουλάχιςτον. 

 Οι εξωτερικζσ μονάδεσ κα τοποκετθκοφν εξωτερικά των κτιρίων ι ςτα δϊματα ςε μεταλλικι βάςθ 

βαμμζνθ με αντιςκωριακι βαωι, και κα ςτθρίηονται με διαμπερείσ ντίηεσ ι οφπατ, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ. Στισ προχπολογιςκείςεσ τιμζσ μονάδασ, ανά τφπο κλιματιςτικοφ, περιλαμβάνεται θ 

δαπάνθ  των βάςεων που κα απαιτθκοφν τόςο των εςωτερικϊν όςον και των εξωτερικϊν και οι 

απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. 

 Στισ προυπολογιςκείςεσ τιμζσ μονάδασ, ανά τφπο κλιματιςτικοφ, περιλαμβάνεται θ δαπάνθ 

υλικϊν και οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, των ςωλθνϊςεων- καλωδίων- θ πλιρωςθ με 

ψυκτικό υγρό -μόνωςθσ που κα τοποκετθκοφν ανά μονάδα.   

 Εάν απαιτθκεί προζκταςθ ςωλθνϊςεων, καλωδίου ι οποιοδιποτε άλλο υλικό και εργαςία για τθν 

λειτουργία των μονάδων, κα γίνει με δαπάνθ του αναδόχου. Τονίηεται ότι, ςτισ τιμζσ ζχουν 

υπολογιςτεί και περιλαμβάνονται και οι απαιτοφμενεσ, κατά περίπτωςθ, εργαςίεσ, μεταωορζσ, και 

επιπλζον μζτρα ςωλθνϊςεων, καλωδίου, υλικά- μικρουλικά,  ψυκτικά υγρά και ικριϊματα  για 

μικθ ςωλθνϊςεων μεγαλφτερα των 3 μζτρων (για οποιοδιποτε μικοσ εγκατάςταςθσ).   
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Β. Γενικοί όροι-υποχρεϊςεισ αναδόχου 

 Κατά τθ διάρκεια του χρόνου τθσ εγγφθςθσ όπωσ προςδιορίηεται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ,  ο 

προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ να αντικαταςτιςει ολόκλθρο 

το είδοσ ι εξάρτθμά του, που ζχει υποςτεί ωκορά ι βλάβθ και θ οποία δεν οωείλεται ςε 

καταςτροωι του από εξωτερικοφσ παράγοντεσ (πυρκαγιά, τρομοκρατικι ενζργεια, ςειςμό)  

 Οι απαιτοφμενεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ/ Χαρακτθριςτικά κα αποδεικνφονται με τθν προςκόμιςθ 

των αντίςτοιχων τεχνικϊν εγχειριδίων των προςωερόμενων μθχανθμάτων, ο δε ζλεγχοσ αυτϊν κα 

πραγματοποιθκεί ςτθ Φάςθ ελζγχου των δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου 

 Τα προςωερόμενα είδθ κα είναι καινοφργια, επϊνυμων & αξιόπιςτων καταςκευαςτϊν. 

 Τονίηεται ότι το Ρανεπιςτιμιο δεν διακζτει χϊρο αποκικευςθσ για τα ανωτζρω κλιματιςτικά 

μθχανιματα, ςυνεπϊσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να τα ζχει ςε δικό του χϊρο αποκικευςθσ, κακϋόλθ 

τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ. 

 Τα ςυνεργεία τα οποία κα προβαίνουν ςτισ εργαςίεσ κα πρζπει να ικανοποιοφν τα αναγραωόμενα 

ςτο Ρ.Δ. 01/2013. Ρεραιτζρω οι εργαςίεσ που αωοροφν τθν ανάκτθςθ και τθ διακίνθςθ των 

ψυκτικϊν ρευςτϊν, κα πρζπει να εκτελοφνται από πιςτοποιθμζνο Μθχανικό (Ρ.Ε./Τ.Ε.) ι 

Εργοδθγό Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων, ο οποίοσ κα εκδίδει και τα απαιτοφμενα, βάςθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ζγγραωα. Αυτό κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων 

αδειϊν/πιςτοποιθτικϊν των μελϊν των ςυνεργείων πριν τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν ολοκλιρωςθσ τθσ εγκατάςταςθσ όλων των κλιματιςτικϊν 

μονάδων,  να παραδϊςει ςτθν υπθρεςία κατάλογο ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορωι των  

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων που εγκατζςτθςε, που κα ωζρει τισ παρακάτω πλθροωορίεσ: 
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 Ππου και όταν απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυλλζξει τα 

τυχόν εναπομείναντα ψυκτικά ρευςτά των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων ςε δικζσ του κατάλλθλεσ 

ωιάλεσ ςυλλογισ και να τα απομακρφνει με δικι του ευκφνθ και ζξοδα εκτόσ Ρανεπιςτθμίου (επί 

τόπου ςυλλογι / αποκικευςθ & μεταωορά / απομάκρυνςθ των ελεγχόμενων ουςιϊν). Στθν 

περίπτωςθ όπου δεν βρεκεί κακόλου ψυκτικό ρευςτό ςε κάποιο μθχάνθμα ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν υπθρεςία ςχετικι βεβαίωςθ μθ εφρεςθσ ψυκτικοφ ρευςτοφ. 
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 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τισ ελεγχόμενεσ ουςίεσ ςε αδειοδοτθμζνο 

αποδζκτθ/εταιρεία επικίνδυνων αποβλιτων και να προβεί ςε ζκδοςθ βεβαίωςθσ/πιςτοποιθτικοφ 

για νόμιμθ διάκεςθ των ελεγχόμενων ουςιϊν τθν οποία και κα κατακζςει ςτθν Υπθρεςία. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με το πζρασ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ να προβεί ςε εκκίνθςθ 

των κλιματιςτικϊν μονάδων, ρφκμιςθ και παράδοςθ τουσ ςτουσ χριςτεσ ςε πλιρθ λειτουργία. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει αξιόπιςτθ υποςτιριξθ για τθν καλι λειτουργία του 

ςυςτιματοσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ίςο με τον χρόνο που ορίηεται ςτον πίνακα Νο 2.  

Αυτι θ υποςτιριξθ κα πρζπει να αωορά τακτικι ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ βλαβϊν, απαιτοφμενα 

υλικά/μικροψλικά και εργαςίεσ, ενϊ θ ανταπόκριςι του, κα πρζπει να είναι τθσ τάξθσ τθσ μίασ 

εργάςιμθσ θμζρασ από τθ γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ. 

 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι οι χϊροι εγκατάςταςθσ δεν κα είναι όλοι 

διακζςιμοι οποιαδιποτε ϊρα (εργαςτιρια, μακιματα, βιβλιοκικεσ, εργαςίεσ κλπ.) ςυνεπϊσ 

δφναται να εργαςτεί πζρα του ςυνικουσ ωραρίου, Σ/Κ και αργίεσ. 

 Οι ανωτζρω εγκαταςτάςεισ κα παραδοκοφν πλιρεισ και ςε πλιρθ λειτουργία, περιλαμβάνουν, δε, 

κάκε εργαςία, αποξθλϊςεισ και απομάκρυνςθ των υπαρχόντων μονάδων, ςωλθνϊςεισ (και 

επιπλζον μικθ ςφμωωνα με τθν παροφςα), πλιρωςθ με ψυκτικό υγρό, καλωδιϊςεισ, όργανα 

αςωάλιςθσ ςτουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ, μεταωορζσ, γερανοί, υλικά και μικροχλικά που 

απαιτοφνται, ακόμθ και αν αυτά δεν αναωζρονται αναλυτικά. 

 Οι μονάδεσ κα ςυνοδεφονται και από τα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προςωερομζνων 

μθχανθμάτων του εργοςταςίου καταςκευισ κατά προτίμθςθ ςτα ελλθνικά. Από τα τεχνικά 

εγχειρίδια (prospectus) αυτά πρζπει να τεκμθριϊνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

προςωερομζνων μθχανθμάτων. 

 Σε κάκε περίπτωςθ κα προβλεωκεί θ προςταςία των υπαρχόντων οικοδομικϊν και Θ/Μ ςτοιχείων 

για τθν αποωυγι ηθμιϊν ςτο κτίριο. Ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου υποχρεοφται να 

διευκολφνει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και να παρζχει κάκε ςυνεργαςία αναγκαία για τθν 

προϊκθςι τθσ προμικειασ. 

 Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται εισ το ακζραιο ςε περιπτϊςεισ βλάβθσ των εγκαταςτάςεων λόγω 

εςωαλμζνου εκ μζρουσ του χειριςμοφ ι λειτουργίασ ι ςυντιρθςισ των και είναι υποχρεωμζνοσ να 

τισ αποκαταςτιςει πλιρωσ με δικι του δαπάνθ (εργαςία, υλικά, μικροχλικά κ.λπ.). 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διευκολφνει και να ςυνεργάηεται με τθσ εγκατεςτθμζνουσ 

εργολάβουσ ςτον ίδιο χϊρο και να λάβει όλα τα μζτρα αςωαλείασ για τουσ εργαηόμενουσ των 

ςυνεργείων του και των χρθςτϊν του κτιρίου. 

 Oι εργαςίεσ πρζπει να εκτελεςτοφν με όλουσ τθσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ βάςει των 

παραδεδεγμζνων ειδικϊν κανονιςμϊν και με ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. 
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 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά το πζρασ των εργαςιϊν να παραδϊςει τον χϊρο εργαςίασ κακαρό 

απαλλαγμζνο από απορρίμματα με δικζσ του ωροντίδεσ και δαπάνεσ, τα δε άχρθςτα υλικά να τα 

μεταωζρει εκτόσ του Ρανεπιςτθμίου με δαπάνεσ του. 
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