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 ΠΡΟΣ :  ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΗΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών 

 
4ο Γραφείο 

 Τηλ.: 210-2405260 
  ΚΟΙΝ :  Φ.600/23/3440 
  Σ.394 
  Αχαρνές, 27  Μαι 20       
   

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών και Εφοδίων  
  
ΣΧΕΤ: α.  ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των 

Ε.Δ.» 
 

 β.  Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/Απόφαση κ.κ. ΥΦΕΘΑ «Περί 
Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας» (ΦΕΚ Β'2300/3-12-
2007) 

 

 γ.  Ν.3886/10 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική 
Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, 
Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο» 

 

 δ.  Ν. 4270/14 (Όπως Τροποποιήθηκε με το Ν.4337/15)  
 ε. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  
 στ. Φ.000/2/264720/Σ.85/03 Φεβ 16/ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/2β (ΟΣΟ) 
 ζ.  ΑΠ Φ.200/85/23311/Σ.81/16 Φεβ 16/ΓΕΕΘΑ/A΄ΚΛ  
 η.  Ν.4368/16 (ΦΕΚ Α΄21 / 21 Φεβ 16) Μέτρα για την Επιτάχυνση 

του Κυβερνητικού Έργου και Άλλες Διατάξεις 
 

 θ.  Φ.800/80/127961/Σ.441/ 24 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΟΣΟ) 
 ι.  ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630/ 9 Μαρ 16)  
 ια. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)  
 ιβ.  Ν.4636/2019 (Άρθρο 122) (ΦΕΚ Α’ 169)  
 ιγ.  Φ.092/8/66625/Σ.15516 (ΦΕΚ Β΄ 3495/05-10-2017)  (Δ1) 
 ιδ.  ΑΠ. 1430/02-11-2017/(Κωδ.Πρόσκλ. 17) 

ΕΥΣΥΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ  (ΑΔΑ:ΨΓ4Ι465ΧΙ8-ΤΙΙ)  
 (Δ2) 

 ιε.  Α.Π. 1666/Φ.27/12-12-17 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης  
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 

 (Δ3) 

 ιστ. Α.Π. 1697/Φ.27/18-12-2017 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης 
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. (ΑΔΑ: ΨΤΒΞ465ΧΙ8-ΜΞΘ) 

 (Δ4) 

 ιζ.  Αρίθμ:Φ.092/3/14154/Σ.1678 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄417/14-02-2018)   (Δ5) 
 ιη.  Φ.800/279/19527/Σ.3110/26 Φεβ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ  (Δ6) 
 ιθ.  TE 61-4 «Δαπανών Περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών-

Υπηρεσιών-Έργων»/Δεκ 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ 
  

 κ.  Φ.890/18/1379904/Σ.223/12 Ιουλ 19/ΓΕΣ/Γ4/1β  (Δ7) 
 κα.  Φ.900/358/258563/Σ.3520/17 Ιουλ 19/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ   (Δ8) 
 κβ.  ΦΕΚ Β΄3181/12 Αυγ 19(Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον κ. ΥΦΕΘΑ)  (Δ9) 
 κγ.  Φ.900/413/250674/Σ.2184/13 Μαϊ 19/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ  (Δ10) 
 κδ.  Φ.890/43/1380837/Σ.347/28 Αυγ 19/ΓΕΣ/Γ4/1β  (Δ11) 
 κε.  Φ.060.310/53/57547/Σ.15374/11 Σεπ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ  (Δ12) 
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 κστ.  Φ.890/72/1383052/Σ.729/13 Νοε 19/ΓΕΣ/Γ4/1β  (Δ13) 
 κζ.  Φ.900/603/274779/Σ.6345/03 Δεκ 19/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ  (Δ14) 
 κη.  Αριθμ. Πρωτ.:4/853/27 Ιαν 20/Έγγραφο της ΥΠΥΤ  (Δ15) 
 κθ.  Φ.900/40/266372/Σ.615/30 Ιαν 20/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ  (Δ16) 
 λ.  Φ.890/7/773878/Σ.135/05 Φεβ 20/ΓΕΣ/Γ4/1β   (Δ17) 
 λα.  Φ.890/21/774017/Σ.188/07 Φεβ 20/ΓΕΣ/Γ4/1β   (Δ18) 
 λβ.  Φ.060.410/40/20699/Σ.6142/24 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ  (Δ19) 
  λγ. Φ.900147/272776/Σ.1681/24 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ 
  λδ. Ν.4681/2020 «Κύρωση της από 10.2.20 Π.Ν.Π Κατεπείγουσες  
   Ρυθμίσεις Επίταξης Ακινήτων για την Αποφυγή Διακινδύνευσης της  
   Δημόσιας Τάξης και Υγείας (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π.  
   ΄΄Αναστολή της Υποβολής Αιτήσεων Χορήγησης Ασύλου΄΄ (Α΄45) και 
   Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74)    
  λε. Φ.890/36/775794/Σ.417/03 Απρ 20/ΓΕΣ/Γ4/1β 
  λστ.Φ.900/182/274018/Σ.1938/06 Απρ 20/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ 
  λζ. Φ.820/23/1249569/Σ.1445/14 Απρ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ  
  λη. Τεχν. Δελτίο Πράξης Κωδ Πράξης/MIS:5011009 (Έκδ. 5η) 
  λθ.   ΑΠ 703/10-04-20 Συμφωνία Επιδ. Δράσης ΕΥΣΥΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ (4η Τροπ.) 
  μ. Φ.060.410/53/25429/Σ.7316/16 Απρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ 
  μα. Αριθμ. Πρωτ. 25/21 Απρ 20/Υ.Μ.Α/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  μβ. Φ.900/223/275642/Σ.2268/22 Απρ 20/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ 
  μγ. Φ.820/31/1251872/Σ.1714/11 Μαϊ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ 
  μδ. Φ.890/59/777345/Σ.648/22 Μαι 20/ΓΕΣ/Γ4/1β  
 
 1. Αφού λάβαμε υπόψη: 
 
  α. Τις διατάξεις των (α) έως και (μδ) σχετικών. 
 
  β. Το (λθ) σχετικό με το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την 
Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 
και Ένταξης 2014 – 2020 (αριθμ.εναρ.Έργου:2017ΣΕ73720001) πίστωση 
70.198,89 € (με ΦΠΑ 17%) για την προμήθεια 109 κλιματιστικών 12.000 BTU/h 
στα Κ.Υ.Τ. των νησιών Λέσβου, Χίου και Λέρου. 
 
                  Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  
 
Τον διαγωνισμό για την προμήθεια 109 κλιματιστικών 12.000 BTU/h στα Κ.Υ.Τ. 
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, με τη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως προσδιορίζονται στο 
τεύχος της διακήρυξης. 
 
 2. Στα Παραρτήματα «Α» έως και «Γ» της παρούσης διακήρυξης 
καθορίζονται οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, αντίστοιχα, στους οποίους υπόκειται η 
εκτέλεση της σύμβασης.     
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 3. Υπογραμμίζεται η ανάληψη υποχρέωσης της αναδόχου εταιρείας έναντι 
της αναθέτουσας αρχής για την παράδοση των υπόψη κλιματιστικών στις έδρες 
των Κ.Υ.Τ. Τον μακροσκοπικό έλεγχο και εν συνεχεία τοποθέτηση αυτών από 
τεχνικό της, με ταυτόχρονη απεγκατάσταση τυχόν υφισταμένων κλιματιστικών στα 
κατά τόπους Κ.Υ.Τ και εν συνεχεία θα διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος καλής 
λειτουργίας των. 
 
 4. Η παρούσα προκήρυξη σε όλες τις φάσεις μέχρι και την υπογραφή της 
σύμβασης γίνεται υποχρεωτικά με τους όρους δημοσιότητας που αναφέρονται 
στους όρους της διακήρυξης του Παραρτήματος «Α». 
 
 5. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθορίζεται η 10η Ιουνίου 2020, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ στο Στρατόπεδο «Στρατηγού ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΑΠΟΤΑ», Στρατηγού Καλλάρη 1, Αχαρνές Αττικής. 
 
 6. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια από 
την αντίστοιχη επιτροπή του ΤΥΛΠ την Πέμπτη 11 Ιουν 20 και ώρα  09:00 π.μ 
στο Στρατόπεδο «Στρατηγού ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΠΟΤΑ», Στρατηγού Καλλάρη 1, 
Αχαρνές Αττικής. 
 
 7. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία 
υπολογίζεται βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων των τεχνικών προδιαγραφών, 
σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4412/16, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 
του Παραρτήματος «Α» του παρόντος, αφού η αναθέτουσα αρχή (ΑΑ) ελέγξει την 
καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί, σύμφωνα με 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 73 έως 75 και 78 του ιδίου νόμου. 
 
 8. Χειριστής θέματος: Υπλγος (ΥΠ) Τσακνής Γεώργιος, Αξκος 4ου Γραφείου, 
τηλέφωνο – ΦΑΞ: 210 2405260, mail: tylp4gr@gmail.com   
 

 Ανχης (ΥΠ) Νεκτάριος Τριβήλος  
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
Υπλγος (ΥΠ) Τσακνής Γεώργιος  
        Αξκός 4ου Γραφείου  
 
           
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης 

Προμήθειας Κλιματιστικών για τις Ανάγκες των ΚΥΤ των Νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργoυ με αριθμό 16 
της δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου 
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και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» με κωδικό ΟΠΣ 5011009 του 
Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
2014-2020 

«Β» Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης 
Προμήθειας Κλιματιστικών για τις Ανάγκες των ΚΥΤ των Νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργoυ με αριθμό 16 
της δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου 
και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» με κωδικό ΟΠΣ 5011009 του 
Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
2014-2020 

«Γ» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για τη Σύναψη 
Σύμβασης Προμήθειας Κλιματιστικών για τις Ανάγκες των ΚΥΤ των 
Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργoυ με 
αριθμό 16 της δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» με κωδικό ΟΠΣ 
5011009 του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Αποδέκτες για Ενέργεια 
Προς εταιρείες εμπορίας κλιματιστικών. 

 

 
 

 

Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΣ/ΕΓΥ  
ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ  
ΓΕΣ/Γ4-ΔΟΙ-ΔΣΕ  
ΑΣΔΕΝ/Γ1-ΔΟΙ  
ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ  
ΔΥΒ/4ο ΕΓ  
98 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ  
80 – 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ  
ΤΥΛΠ/4ο Γρ                    
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  ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΗΣ 
  4ο Γραφείο 
 27  Μαι 20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/23/3440/Σ.394 

 

 

 
 

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  
για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας 

Κλιματιστικών για τις Ανάγκες των ΚΥΤ των 
Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στο Πλαίσιο 
Υλοποίησης του Υποέργoυ με αριθμό 16 της 

δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και 
καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του 

Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων τους» με κωδικό  
Πράξης/MIS (ΟΠΣ)5011009 του Εθνικού 
Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)  

 

Επωνυμία ΤΥΛΠ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 1 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 13674 

Τηλέφωνο 2102405260 

Φαξ 2102405260 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tylp4gr@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 ΤΣΑΚΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.army.gr 

 
1.1.1 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) 
 

Καθορίζεται το ΤΥΛΠ η οποία είναι μονάδα Ενόπλων Δυνάμεων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). 
 
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα.  
 
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας2  
 

1.1.3.1 Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων 
πραγματοποιείται μέσω του ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email) ή με 
συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων ή 
αυτοπροσώπως με την παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. 

 
1.1.3.2 Ανάρτηση σχετικών στοιχείων του διαγωνισμού από την αναθέτουσα 

αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «www.army.gr». 
 
1.1.3.3  Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων 

πραγματοποιείται μέσω του ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών, τηλεομοιοτυπίας (Φαξ) ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email) ή με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων 
μέσων και ηλεκτρονικών μέσων 

 
   1.1.3.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
 
    
 

                                                            
1
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος 

(FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, 
καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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1.1.3.4 Ειδικότερα οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά σε 
έντυπη μορφή στην ταχυδρομική διεύθυνση (του ΤΥΛΠ), που αναφέρονται στον Πίνακα 1 
της παρ. 1.1 της παρούσας  και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 2.4.2. 

1.1.3.5 Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 1 της 
παραγράφου 1.1 της παρούσας 

1.1.3.6 Κανένας υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

 
1.2.1 Είδος διαδικασίας  
 

1.2.1.1. Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ Α΄147). 
 
1.2.1.2. H ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 121 του Ν.4412/2016.  
   

1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης 
  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο υπ. αριθ.  16 της Πράξης: 
«Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» η 
οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.: 1046/Φ.27/23.04.2019 
και έχει λάβει κωδικό MIS 5011009 και συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική ένωση 
(Ευρωπαικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (αριθμ.  εναρ. Έργου: 
2017ΣΕ73720001). 

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 
1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης  
 

1.3.1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη της άμεσης και επιτακτικής 
ανάγκης διαμονής / διαβίωσης των αιτούντων άσυλο και συγκεκριμένα η προμήθεια των 
κλιματιστικών του Πίνακα που ακολουθεί, της δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης, 
καθαριότητας και συντήρησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους»  με κωδικό ΟΠΣ 
5011009 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1697/Φ.27/18.12.2017συμφωνία επιδότησης 
δράσης και την τροποποίηση αυτής με αρ.πρωτ: 703/10.04.2020   και σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα «Ι» της παρούσας 
διακήρυξης. 
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Α/Α 

ΧΩΡΟΣ 
ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
ΥΛΙΚΩΝ 

NUTS ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Υ.Τ. - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ 

1 98 ΑΔΤΕ GR 411   ΣΤΡΔΟ «ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ»      
Νήσου Λέσβου  

2 96 ΑΔΤΕ GR 413 Περιοχή Χαλκειός  (πρώην εργοστάσιο ΒΙΑΛ)  
Νήσου Χίου 

3 80 ΑΔΤΕ GR 421 Περιοχή Λεπίδα,                
Νήσου Λέρου 

   

A/A 
ΕΙΔΟΣ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΥΤ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΛΕΡΟΥ 

1 
Κλιματιστικό 

12.000 BTU/h 
57 21 31 109 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

     

109 

 
1.3.1.1 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  
 
42512200-0 (Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου). 
 

1.3.1.2 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης και λεπτομερείς υποχρεώσεις των εμπλεκομένων δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Ι» και «ΙΙ» αντίστοιχα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη σύμβαση 

 
ΤΥΛΠ 

  
1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων   

 
Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με έναν 

οικονομικό φορέα ανά τμήμα ΚΥΤ. 
 

1.3.4 Υποδιαίρεση της Σύμβασης σε Τμήματα   

1.3.4.1 Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται στα 
ακόλουθα τμήματα: 

   1.3.4.1.1 Τμήμα 1: Προμήθεια 57 Κλιματιστικών 12.000 BTU/h για 
το KYT Λέσβου, εκτιμώμενης (καθαρής) αξίας 31.375,65 € πλέον ΦΠΑ 17%. 

1.3.4.1.2 Τμήμα 2: Προμήθεια 21 Κλιματιστικών 12.000 BTU/h για 
το KYT Χίου, εκτιμώμενης (καθαρής) αξίας 11.559,45 € πλέον ΦΠΑ 17%. 

1.3.4.1.3 Τμήμα 3: Προμήθεια 31 Κλιματιστικών 12.000 BTU/h για 
το KYT Λέρου, εκτιμώμενης (καθαρής) αξίας 17.063,95 € πλέον ΦΠΑ 17%. 
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1.3.4.2 Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για κάθε 
τμήμα ξεχωριστά, από ένα (1) έως και τρία (3) τμήματα (ΚΥΤ) συνολικά και να 
αναδειχθούν ανάδοχοι για όσα από αυτά τα τμήματα μειοδότησαν. Διευκρινίζεται 
ότι θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή προσφορά για κάθε τμήμα. 

 
1.3.5 Αξία της Σύμβασης 
 

1.3.5.1 Η εκτιμώμενη μέγιστη αξία της σύμβασης, με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση,  ανέρχεται στο ποσό των 59.999,05 € άνευ ΦΠΑ (17%) [ήτοι εκτιμώμενη 
αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17%): 70.198,89 €] και αναλύεται όπως παρακάτω: 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ / 
ΕΙΔΟΥΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
ΙΚ

Η
 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

Π
Ρ

Ο
Μ

Η
Θ

Ε
ΙΑ

Σ
  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ (€)ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

(με 
ΦΠΑ 
17%) 

(χωρίς ΦΠΑ) 
(με ΦΠΑ 

17%) 

1 ΛΕΣΒΟΥ 
Κλιματιστικό 
12.000 
BTU/h 

57 550,45 644,03 31.375,65 36.709,51 

2 ΧΙΟΥ 
Κλιματιστικό 
12.000 
BTU/h 

21 550,45 644,03 11.559,45 13.524,56 

3 ΛΕΡΟΥ 
Κλιματιστικό 
12.000 
BTU/h 

31 550,45 644,03 17.063,95 19.964,82 

  ΣΥΝΟΛΟ 109  59.999,05 70.198,89 

 
1.3.5.2 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μπορεί να μεταβληθεί σε 

περίπτωση αλλαγής του ΦΠΑ, το οποίο μέχρι 30 Ιουν 20 είναι 17% ( ΦΕΚ Β΄ 4744 / 
23.12.2019). 

 

1.3.5.3 Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 
5.1.7. 

 
 

 
1.3.6 Δικαίωμα Προαίρεσης – Αυξομείωση Ποσοτήτων 
 

Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης, «πλην το κάτωθι»: 
 
Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προμήθειας, η Επιτροπή Διενέργειας 

του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
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σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα έως 30 % με την προϋπόθεση ότι η 
αύξηση αυτή είναι εντός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή μικρότερης ποσότητας 
έως 50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας (μικρότερης) του προαναφερόμενου 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον υποψήφιο ανάδοχο και έγκαιρη 
ενημέρωση πριν από την κατακύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης 
 
1.3.7 Διάρκεια της Σύμβασης 
 
 1.3.7.1 Η διάρκεια της σύμβασης είναι 3 μήνες. 
 

1.3.7.2 Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-
σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
   1.3.7.2.1 Έχει παρέλθει η διάρκεια αυτής, που έχει τεθεί στην 
διακήρυξη. 
 
   1.3.7.2.2 Αναλώθηκε η συνολική συμβατική αξία της σύμβασης 
πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας. 
 

    1.3.7.2.3      Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των συμβατικών ειδών στο χώρο που ορίζεται στη παρούσα. 

 
    1.3.7.2.4  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 

προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

 
   1.3.7.2.5 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 

1.3.7.2.6 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα  από την σύμβαση και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής 
ποινικών ρητρών ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
 
1.3.8  Κριτήριο Ανάθεσης 
  

1.3.8.1 Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία προκύπτει βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 
1.3.8.2 Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη 

σύναψη σύμβασης με έναν (1) οικονομικό φορέα για κάθε ένα από τα υπόψη Τμήματα 
(Κ.Υ.Τ). 

 
1.3.8.3 Εάν κατά τον υπολογισμό για την εξαγωγή της βαθμολογίας (παρ. 

2.3.1.2 του παρόντος) προκύψει δεκαδικός αριθμός, η στρογγυλοποίηση θα γίνει στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  

κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως3: 
 
1.4.1 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
 
1.4.2 Του ν. 4639/2019 (ΦΕΚ Α΄169) (Άρθρο 122) «Περί συνδρομής έκτακτης και 
κατεπείγουσας ανάγκης μέχρι 31.12.2020».  
 
1.4.3 Του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013». 

 
1.4.4 Του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/03-04-2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 
Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύστασης Γενικής 
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας  προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις 
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 
(αναδιατύπωση)» όπως ισχύει. 
 
1.4.5 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.6 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 
1.4.7 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές». 

 
1.4.8 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

 
1.4.9 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»5.  Σε περίπτωση μη επάρκειας ικανού 
αριθμού κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού που δύναται να συμμετάσχει στη 
διαδικασία της κλήρωσης θα ορισθούν με μέριμνα της Διοίκησης.    

 

                                                            
3
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να 
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της 
ρήτρας ευελιξίας. 

4
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

5
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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1.4.10   Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 
 
1.4.11   Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.12   Του ν. 3548/2007  (ΦΕΚ 68 Α) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.13    Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 
ισχύει. 

 
1.4.14   Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 
1.4.15   Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα»,  
 
1.4.16   Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού περί συνδρομής 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύστασης 
συντονιστικού οργάνου. 
 
1.4.17   Του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
 
1.4.18   Της υπ' αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ 3335Β) Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
1.4.19   Της με αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 
(Α΄ 147). 
 
1.4.20   Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

 
1.4.21   Το υπ. αριθ. ΦΕΚ 879 Β/13-3-2018 «Καθορισμός Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων 
Νομαρχιακών και Τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. 

 
1.4.22   Της Υπ’ αριθ. 5765/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β/23-05-2017) Υπουργικής Απόφασης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 
1.4.23   Της Υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) Υπουργικής 
Απόφασης «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
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1.4.24   Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
 
1.4.25   Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με την τρέχουσα κρίση του 
ασύλου, Βρυξέλλες 9.9.2015 COM (2015) 454 final. 

 
1.4.26   Απόφαση υπ. αριθ. 82350, Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 
Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF) και 
Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 
2451/9-8-2016). 

 
1.4.27   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1048/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2014 
για τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και μέτρων ενημέρωσης 
των δικαιούχων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον 
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική 
στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. 

 
1.4.28    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1049/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2014 
σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης 
κρίσεων. 
 
1.4.29     Της με αρ.πρωτ. 1430/02-11-2017 (ΑΔΑ:ΨΓ4Ι465ΧΙ8-ΤΙΙ) Πρόσκλησης με κωδικό 
017 της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υποβολή 
προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στον 
Ειδικό Στόχο 1-Άσυλο. 

 
1.4.30      Της με Α.Π. 1697/Φ.27/18-12-2017 Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης (ΑΔΑ: 
ΨΤΒΞ465ΧΙ8-ΜΞΘ) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων τους» (Ειδικός Στόχος 1 - «Άσυλο» και Εθνικός Στόχος 1 - 
«Υποδοχή - άσυλο», ΟΠΣ 5011009). 
 
1.4.31     Του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 
Προγραμμάτων (ΕΠ) του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

 
1.4.32     Του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας (ΣΔΕΠ) 
της ΓΔΟΣΥ. 
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1.4.33     Του Οδηγού Εφαρμογής Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών 
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 
2017.  
 
1.4.34     Του εγκεκριμένου τροποποιημένου ΤΔΠ. 
 
1.4.35     Της υπ. αριθ. Φ.092/8/66625/Σ.15516/29-09-2017 (ΦΕΚ 3495 Β’ / 05-10-2017) 
Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση οικονομικής εξουσίας του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοικήσεως των Ενόπλων 
Δυνάμεων στο αντικείμενο δαπάνες που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. (Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα) και 
αφορούν στη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής 
κρίσης». 
1.4.36     Του ν. 4509/17, άρθρο 74 (ΦΕΚ 201Α΄/22-12-2017) «Τροποποίηση διατάξεων 
του Κώδικα Φ.Π.Α.»  
1.4.37   Του ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

1.4.38   Του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων 
και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 
[Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων ν.4412/16 και του π.δ. 79/2007 (Α΄95)]. 

1.4.39   Της ΚΥΑ με αριθμ. 137954 ΦΕΚ (4515 Β/30-12-2016) «Ρυθμίσεις για την παροχή 
Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών 
από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016». 

1.4.40 Της Υ.Α. υπ. αριθμ.2063/Δ1 632 (ΦΕΚ 266 Β/18-02-2011) «Κατηγοριοποίση 
Παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές 
Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)». 

1.4.41 ΥΑ υπ. αριθμ.11.1/6343 «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας 
υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» 
(ΦΕΚ Β΄ 3295 / 09 Δεκ 14) 

1.4.42 Του ν. 4605/19, άρθρο 43 (ΦΕΚ 52Α΄/01-04-2019) «Τροποποιήσεις Διατάξεων του 
ν. 4412/2016». 

1.4.43 Του ν. 4608/19, άρθρο 33 (ΦΕΚ 66Α΄/25-04-2019) «Τροποποιήσεις Διατάξεων του 
ν. 4412/2016». 

1.4.44 Του ν. 4609/19, άρθρο 56 (ΦΕΚ 67Α΄/03-05-2019) «Τροποποιήσεις Διατάξεων του 
ν. 4412/2016». 

1.4.45 Της ΥΑ υπ. αριθμ.Α.1470 «Παράταση Μείωσης Συντελεστών Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (ΦΕΚ Β΄ 4744 
/23 Δεκ 19). 

1.4.46 ΦΕΚ Β΄ 3181 / 12-8-19 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή». 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

1.5.1 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/06/20 και 
ώρα 12:00 μ.μ.  

1.5.2 Η διενέργεια του διαγωνισμού (αποσφράγιση των προσφορών) θα 
πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών, ήτοι 11/06/20 και ώρα 09:00 π.μ.   

 
 
1.6 Δημοσιότητα 

 
1.6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 Δεν απαιτείται. 
 
1.6.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 
1.6.2.1 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

1.6.2.2 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται 
στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

1.6.2.3 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www.army.gr  dideap.mil.gr. 
στην διαδρομή : ……… ► ………. ► ……... 

1.6.2.4 Απαιτείται ανάρτηση της απόφασης για τη διενέργεια του συνοπτικού 
διαγωνισμού και της διακήρυξης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (army.gr και το 
dideap.mil.gr) για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 της 
ΥΠΑΣΥΔ [ΥΑ 2015 (ΦΕΚ 3522/19-9-2019)]. 

 
1.6.3 Έξοδα δημοσιεύσεων 

 
Δεν υφίστανται. 
 

1.6.4 Προσκλήσεις 
 

Η ΑΑ μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις 
(3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
1.7.1 Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
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περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους6. 
  
1.7.2 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν. 
  
1.7.3 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

                                                            
6
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
 

2.1.1.1 Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑ:…… και ΑΔΑΜ:…….) με τα 
Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 
2.1.1.2 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ].                     

                                 
2.1.1.3 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 

της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
2.1.1.4 Φ. 890/59/777345/Σ.648/22 Μαι 20/ΓΕΣ/Γ4. 
 
2.1.1.5 Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

  
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
 

2.1.2.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής, στη 
διεύθυνση : http://www.army.gr. 

 
2.1.2.2 Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις 

«Εχεμύθειας»7 με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών 
των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης: 

 
   2.1.2.2.1 Ο προμηθευτής συμπεριλαμβανομένου και τυχόν 

υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα 
της εκτελέσεως της προμήθειας που θα αναλάβει. 

 
   2.1.2.2.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως 

προσωπικό του προμηθευτή και τυχόν υπεργολάβων. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να 
χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο 
για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις 
εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός 
όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον πάροχο υπηρεσιών 
κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
   2.1.2.2.3 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριμένης  

παρ. 2.1.2.2, η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της. 

                                                            
7
     Ν.4412/16,  άρθρο 21 
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   2.1.2.2.4 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 
   2.1.2.2.5 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
   2.1.2.2.6 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών 

άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του ΠΔ 
28/2015 (Α 34). 
 
 2.1.2.3 Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), τα έγγραφα της σύμβασης ή πληροφορίες 
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό 
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.8 
 

2.1.2.4 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ 
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως και στην ελληνική γλώσσα9. 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
 

2.1.3.1 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.1.3 της παρούσας.  
 

2.1.3.2 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

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

                                                            
8
 Άρθρο 22 παρ. 1, έκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα 

μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή 
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι 
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η 
χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου» 

9
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.1.3.2.2 Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές. 

 
2.1.3.3 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών ή των αλλαγών. 
 
2.1.3.4 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 

έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση 
των προθεσμιών. 

 
2.1.4 Γλώσσα - Ορισμοί 
 

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.4.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.4.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά 
υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης10 

 
2.1.4.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).11

 Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 
2.1.4.5 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - 

με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, και να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 
2.1.4.6 Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 
2.1.4.7 Κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι αναφερόμενοι στα θεσμικά 

κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι). Σε 
περίπτωση διαφωνίας ή μη «ακριβούς» απόδοσης κάποιου συγκεκριμένου όρου που 
δύναται να δημιουργήσει παρερμηνείες, θα εξετάζεται αρμοδίως και κατά περίπτωση από 
τις νομικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα την εξιδεικευμένη 

                                                            
10

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
11

 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
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ορολογία του συμβατικού αντικειμένου, την διεθνή βιβλιογραφία και τέλος τα υφιστάμενα 
λεξικά.  
 

2.1.4.8   Όπου αναφέρονται στο παρόν: «Τομέας δραστηριότητας» / 
«αντικείμενο» της εν λόγω σύμβασης ή «συναφή δραστηριότητα» νοείται, η κατασκευή ή / 
και εμπορία των συγκεκριμένων προς προμήθεια ειδών.  

 
2.1.4.9 Κάθε μορφής επικοινωνία  με την αναθέτουσα αρχή , καθώς και μεταξύ 

αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. 

 
2.1.5 Εγγυήσεις12 
 

2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 
με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 

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

 
2.1.5.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον και επί ποινή 

απόρριψης της προσφοράς, τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

                                                            
12

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 
2.1.5.4  Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο Παράρτημα «VI» της 

παρούσας. 
 
2.1.5.5  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών 

επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  
 

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

 
  2.2.1.1.1 Κράτος - μέλος της Ένωσης, 
 
  2.2.1.1.2 Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), 
 
  2.2.1.1.3 Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

 
  2.2.1.1.4 Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 

της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.13 
 
 2.2.1.2 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον.14  

  
2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής15

  

 Δεν απαιτείται 

 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού16  
 

                                                            
13

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

14
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

15
 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 

16
 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 
2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους17:  
 

2.2.3.1.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42). 

 
2.2.3.1.2 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 

περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

 
2.2.3.1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 

 
2.2.3.1.4 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 
2.2.3.1.5 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

 
2.2.3.1.6 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
 

                                                            
17

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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2.2.3.2 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

 
2.2.3.2.1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

 
2.2.3.2.2 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
2.2.3.2.3 Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
2.2.3.2.4 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών 

προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 

 
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας: 
 
   2.2.3.3.1 Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ΚΥΡΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

 
2.2.3.3.2 Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

 
2.2.3.3.3 Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει18 ή μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, 
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

 

                                                            
18

 Ν.4488/16, (ΦΕΚ Α 137 / 13 Σεπ 17), άρθρο 39, παρ. 1 
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Σελίδα 23 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.2.3.3.3.1 Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

 
2.2.3.3.3.2 Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

 
Οι κυρώσεις των περιπτώσεων 2.2.3.3.3.1 και 

2.2.3.3.3.2 πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
 

 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, 
όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 
ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 
2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  
 

2.2.3.4.1 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.3.4.2 Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας19. 

 
2.2.3.4.3 Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 

                                                            
19

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις 
άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2.  
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Σελίδα 24 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

 
2.2.3.4.5 Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από 

την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 
2.2.3.4.6 Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 
2.2.3.4.7 Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή των παρ. 2.2.3 ως 2.2.9 της παρούσας. 

 
2.2.3.4.8 Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση. 

 
2.2.3.4.9 Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με 

κατάλληλα μέσα ότιέχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

         Εάν στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.4.1 
έως 2.2.3.4.9 η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο 

οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση της παρ. 
2.2.3.4.2, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

  
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 
από τις ως άνω περιπτώσεις. 
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 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.2.3.6 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3.4 και 2.2.3.420 μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.  Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση21. 

 
2.2.3.7  Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

  
2.2.3.8 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή 

υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 
 

2.2.4  Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας    
 

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

 
2.2.4.2 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

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

 
2.2.4.3 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

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

 
2.2.4.4 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στην περίπτωση 

                                                            
20 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
21 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 
 
2.2.5 Κριτήρια Επιλογής - Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια  

 
2.2.5.1 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να 
υποβάλουν  στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος για τις τρεις 
(3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν το έτος διενέργειας της διαδικασίας (2017, 2018 
και 2019), είναι τουλάχιστον ίσος  με το  100% του ύψους της εκτιμώμενης καθαρής 
μέγιστης αξίας του/των Τμήματος/Τμημάτων της παρούσας που επιθυμούν να 
υποβάλλουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2.2.5.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται 
για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών από την έναρξη 
των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος  με το 100% του ύψους της 
εκτιμώμενης καθαρής μέγιστης αξίας του/των Τμήματος/Τμημάτων της παρούσας που 
επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

 
2.2.6 Κριτήρια Επιλογής - Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 
 

2.2.6.1 Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

: 

2.2.6.2 Κατά την τελευταία τριετία (3) πριν την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς (2017, 2018 και 2019), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις 
προμήθειας κλιματιστικών σε δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη.  

 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 

 
2.2.7.1 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ 

καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, υποχρεωτικά από τον δηλωθέντα 
κατασκευαστή των υλικών / συμβατικών ειδών και του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 
(προμηθευτή) σε περίπτωση που ο συμμετέχων φορέας είναι διαφορετικός από τον 
κατασκευαστή. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
2.2.7.2 Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας κατά ISO 14001 ή 

ισοδύναμο, σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, από τον δηλωθέντα κατασκευαστή 
των υλικών / συμβατικών ειδών. Δεν απαιτείται η ύπαρξή του από τον οικονομικό φορέα 
(προμηθευτή). Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.2.7.3 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά 
OSHSAS 18001 ή ισοδύναμο. 

 
2.2.7.4 Πιστοποίηση από τον Οργανισμό EUROVENT, ήτοι, Οργανισμό 

Πιστοποίησης ακρίβειας περιγραφόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών στα οικεία φυλλάδια 
και δικαιολογητικά τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων προϊόντων. 
 
 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
 

2.2.8.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με 
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς22. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 
 

2.2.8.2 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 
όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, καθώς επίσης 
και με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί 
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 23. 
 

2.2.8.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 24. 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
 

2.2.9.1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς:  

 
2.2.9.1.1.1 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις 

της παραγράφου 2.2.3 και  
 
2.2.9.1.1.2 Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,  
 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 και 79Α του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ), (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016) σύμφωνα με τα 

                                                            
22

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό 
ανάθεσης σύμβασης   

23
 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

24
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναγραφόμενα στο Παράρτημα «ΙΙΙ», το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

 
2.2.9.1.2 Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου  του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το 
ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
 

2.2.9.1.3 Η προς ανάθεση σύμβαση, αν και υποδιαιρείται σε 
τμήματα, τα κριτήρια επιλογής δεν ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, επομένως δεν 
απαιτείται να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα που υποβάλλεται, αλλά να 
αναφέρεται στο μοναδικό υποβληθέν ΤΕΥΔ, το σύνολο των τμημάτων για τα οποία 
υποβάλλεται προσφορά . 

2.2.9.1.4 Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
2.2.9.1.4 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7. της παρούσας, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις 
ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

 
 2.2.9.1.5   Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα 

φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.1 
της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 
2.2.9.1.6 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος 

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

 
2.2.9.1.7 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

2.2.9.1.8 Οι οικονομικοί φορείς που στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων (στήριξη στις ικανότητες τρίτων), υποβάλουν και χωριστό ΕΕΕΣ για κάθε 
έναν από τους φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται, δεόντως συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο από τους σχετικούς φορείς. 
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2.2.9.1.9 Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην 
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτο, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά και σχετικό ΕΕΕΣ των 
υπεργολάβων δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από αυτούς, προκειμένου η 
Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας . 

 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα25 

 
2.2.9.2.1 Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι 

όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201626. 
 

2.2.9.2.2 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή 
ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 - 2.2.6)27. 
 

2.2.9.2.3 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2,2.2.3.3 και 2.2.3.428., 

 
2.2.9.2.4 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 

δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει 
τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η 
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΤΕΥΔ. 
 

2.2.9.2.5 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 
δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα 
ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν29. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

                                                            
25

 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς 
να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού 
και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για 
παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, 
τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

26
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

27
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

28
 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή 

όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 
άρθρο 78 ν. 4412/2016 

29
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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  Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα 
Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους. 

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

2.2.9.2.6 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά30: 

2.2.9.2.6.1 Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού 
μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 
τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

      Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.2. του παρόντος.  

 
    2.2.9.2.6.2 Για τις παραγράφους 2.2.3.3 και 2.2.3.4.2: 

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

2.2.9.2.6.2.2 Ειδικά για τις περιπτώσεις 
των παραγράφων 2.2.3.3.1 και 2.2.3.3.2 πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται: 
                                                            
30

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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                       2.2.9.2.6.2.2.2. Υπεύθυνη 
Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

        Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

     Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

     Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 

  2.2.9.2.6.3 Για την παράγραφο 2.2.3.3.3 
πιστοποιητικό31 από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού. 

      Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2, 
στις περιπτώσεις 2.2.3.3.1 και 2.2.3.3.2 και της παραγράφου 2.2.3.4.2, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

      Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2, στις περιπτώσεις 
2.2.3.3.1 και 2.2.3.3.2 και της παραγράφου 2.2.3.4.2. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81. 

                                                            
31   Ν. 4605/19, άρθρο 43, παρ. 7. Σύμφωνα με την παρ. 46 του ιδίου άρθρου: «Στο άρθρο 376 (του ν.4412/16) 

προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής: 17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που 
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, (εν προκειμένω της παρ. 2.2.3.3.3  της 
παρούσας διακήρυξης) αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

ΑΔΑ: 994Ζ6-635
20PROC006775802 2020-05-27



Σελίδα 32 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

    
  2.2.9.2.7 Για τις λοιπές περιπτώσεις της 

παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

   2.2.9.2.8 Για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 
   2.2.9.2.9 Για την απόδειξη της απαίτησης της καταλληλόλητας 
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν: 
 

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

 
2.2.9.2.9.2 Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
  Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά 

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

 
2.2.9.2.10 Για την απόδειξη της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

 
    2.2.9.2.10.1 Καταστάσεις ή αποσπάσματα 

οικονομικών καταστάσεων των τριών τελευταίων (3) οικονομικών χρήσεων πριν το έτος 
διενέργειας της διαδικασίας (2017, 2018, 2019), στην περίπτωση που η δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 

ή σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση των ανωτέρω: 
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2.2.9.2.10.2 Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
γενικού κύκλου εργασιών, συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων 
(φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ). 

       Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο 
λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

 
2.2.9.2.11 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 

παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
 

  2.2.9.2.11.1 Κατάλογο τριών (3) τουλάχιστον 
παραδόσεων, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, προϊόντων κατά την 
τελευταία τριετία (3) πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (2017,2018 και 2019). 
Ο εν λόγω κατάλογος να έχει την ακόλουθη μορφή: 

α/α 
Επωνυμία 

Φορέα 

Περίοδο 
Σύμβασης Σύντομη 

Περιγραφή 
Παραδοτέων 

Συναφών Ειδών  

Συνολική 
Αξία 

Σύμβασης 

Υπεύθυνος του 

Φορέα για 
Επιβεβαίωση 
Στοιχείων του 

Πίνακα  
από έως 

       

 
 
2.2.9.2.12 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το σύνολο των δικαιολογητικών / 
πιστοποιητικών που αναφέρονται στις αντίστοιχες υποπαραγράφους, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αντίστοιχες διευκρινήσεις την παραγράφου 2.2.7. 
      
     Σε περίπτωση που επίκειται λήξη ισχύος των εν λόγω 
πιστοποιητικών σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο είτε μέχρι τη σύναψη της οικείας 
σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή, αμελλητί και το αργότερο μία ημέρα πριν από τη λήξη τους, 
επικαιροποιημένα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης. 

2.2.9.2.13   Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την 
κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 
(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  .  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

ΑΔΑ: 994Ζ6-635
20PROC006775802 2020-05-27



Σελίδα 34 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των 
μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας 
αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
  

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και 
εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση 
του οικονομικού φορέα. 
  
 Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, 
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 
  
 Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε 

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

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

 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους 

καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον 
οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε 

επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 

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

 
2.2.9.2.15 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να 

στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 
     

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
 

2.3.1.1 Γενικά 
 

2.3.1.1.1 Η σύμβαση για την προμήθεια των κλιματιστικών θα 
ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει32 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία υπολογίζεται βάσει των 
συγκεκριμένων κριτηρίων των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
2.3.1.1.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές 

(βαρύτητας) της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνονται σε Πίνακα εντός της τεχνικής 
προδιαγραφής. 
 

2.3.1.2 Βαθμολόγηση προσφορών.  
 
  2.3.1.2.1 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται 

από 100 βαθμούς, στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 
βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 
  2.3.1.2.2 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με 

βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά 
αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική 
διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

 
  2.3.1.2.3 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα 

προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας («σ») επί τη βαθμολογία 
του («Κ»), η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 
  2.3.1.2.4 Η συνολική βαθμολογία («U») της εκάστοτε τεχνικής 

προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 
 

U = σ1ΧΚ1 + σ2ΧΚ2 + …… + σνΧΚν  (τύπος 1) 
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Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:  
 

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%)    (τύπος 2) 
 
   2.3.1.2.5 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία 
το «Λ» είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή (ΠΤ) 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς («U») 

 
2.3.1.3 Κατάταξη προσφορών  
 
  2.3.1.3.1 Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την 

αρμόδια επιτροπή, η κάθε προσφορά για το αντίστοιχο τύπο κλιματιστικού θα λάβει 
βαθμολογία σύμφωνα με τα κριτήρια της τεχνικής προδιαγραφής που θα αντιστοιχεί στους 
συμβολισμούς του Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(«U») 

1 Κλιματιστικό 12.000 BTU/H U1 

 
2.3.1.3.2 Με βάση τις οικονομικές προσφορές ανά τύπο 

κλιματιστικού, θα προκύψουν τιμές οικονομικής προσφοράς, όπως αναφέρονται στον 
παρακάτω Πίνακα: 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ («ΠΤ») 

1 Κλιματιστικό 12.000 BTU/H ΠΤ 1 

 
2.3.1.4 Προσωρινός ανάδοχος  

 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1.2.5 της παρούσας, πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία 
το «Λ» είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί: 

 
Λ= ΠΤΧ / UΧ 

  
 

Λ = 
 ΠΤ1  

U1  

 
 
 
 

ΑΔΑ: 994Ζ6-635
20PROC006775802 2020-05-27



Σελίδα 37 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
 

2.4.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο Παράρτημα «Ι» της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
προμήθειας.  

 
2.4.1.2 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

 
2.4.1.3 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής33. 

 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 

2.4.2.1  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη 
μορφή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη 
(άρθρο 1.5.1), στην Ελληνική Γλώσσα είτε: 

 
   2.4.2.1.1 Με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, 

................ (διεύθυνση). 

   2.4.2.1.2 Με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής, ............. (διεύθυνση πρωτοκόλλου).  

 
2.4.2.2 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 

οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5.1 της παρούσας. Η αναθέτουσα 
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα 
κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

2.4.2.3 Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, 
που κατατίθενται εμπρόθεσμα κατά την καταληκτική ημερομηνία, κηρύσσεται από τον 
πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, μισή ώρα πρίν από την ώρα λήξης. Η 
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της 
ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής. 
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2.4.2.4 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημέρα / ώρα 
που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ημέρα /  ώρα που παρελήφθη η 
συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ημέρα / ώρα που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

 
2.4.2.5 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ………………. 

της δράσης …………με κωδικό ΟΠΣ 5011009 του ΕΠ………………….  

 (συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο ανάλογα με το Τμήμα της προμήθειας για το 
οποίο υποβάλλει προσφορά) 

              ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ:……………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : η επωνυμία του νομικού 
προσώπου  και σε περίπτωση ένωσης οι επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την 
αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail)]) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: …………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2020 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../…… 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία» 

  Διευκρίνηση: Να μην χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι 
οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν 
ίχνη. Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν 
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής 
προσφοράς ή δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

 
2.4.2.6 Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα: 

2.4.2.6.1 Έναν (υπο)φάκελο (ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) με 
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

 
2.4.2.6.2 Έναν (υπο)φάκελο ( ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο)  

με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2.4.2.7 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για 
λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

2.4.2.7.1 Από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού 
προσώπου. 
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2.4.2.7.2 Το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε 
περίπτωση νομικού προσώπου  

2.4.2.7.3 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που 
υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

 Διευκρινίζεται ότι με την έννοια του όρου  υπογραφή, 
εννοείται η χειρόγραφη υπογραφή και όχι η ηλεκτρονική υπογραφή σε εκτυπωμένο 
έντυπο έγγραφο. Η ηλεκτρονική υπογραφή χρησιμοποιείται μόνο στα ηλεκτρονικά 
έγγραφα τα οποία δεν αφορούν στην παρούσα διακήρυξη. 

2.4.2.8 Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

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

2.4.2.10 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 
94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν34:  

 
  2.4.3.1.1 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 και το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη 
διακήρυξη (Παράρτημα «ΙΙΙ»). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
2.4.3.2   Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 

του Ν.4412/2016 και τα  αντίστοιχα άρθρα της παρούσας διακήρυξης. 
 

 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει: 
 

  2.4.3.2.1 Να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «ΙV» της παρούσας. 
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   2.4.3.2.2 Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα «Ι» (Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης), «ΙΙ» (Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 

2.4.3.2.3 Να συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινής απορρίψεως 
σε αντίθετη περίπτωση, ο Πίνακας της παρ. υπ. αριθ. 4 του Παραρτήματος «IV» 
(Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς)] που αποτελεί φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
οδηγίες της υποσημείωσης στο σχετικό υπόδειγμα. 

 
   2.4.3.2.4    Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία για τον 

υπεύθυνο και τον αναπληρωματικό υπεύθυνο προμήθειας κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της υλοποίησης της 
σύμβασης, αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για 
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Ο υπεύθυνος προμήθειας ή ο αναπληρωματικός 
θα πρέπει να είναι παρών στο χώρο παράδοσης / προσωρινής αποθήκευσης.  

 
2.4.3.2.5  Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά Υπεύθυνες 

δηλώσειςτου 1599/86 , στις οποίες να δηλώνεται: 

 2.4.3.2.5.1  Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος 
το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

2.4.3.2.5.1.2 Όταν οι προσφέροντες δεν θα 
κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους 
πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει 
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  

 
2.4.3.2.5.1.3 Η εγγύηση παροχής ανταλλακτικών και 

λοιπές εγγυήσεις όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή. 
 
2.4.3.2.5.1.4 Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των 

κλιματιστικών θα γίνει από πιστοποιημένους ψυκτικούς. 
 
 2.4.3.2.5.1.5 Ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί 

στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του. 
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Σελίδα 41 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 2.4.3.2.5.1.6 Κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών 
και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας. 

 
     Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου 
με συνεργαζόμενους προμηθευτές – παρόχους που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά 
του θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών. 

     Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου με νέο 
προμηθευτή / πάροχο, ο πρώτος θα πρέπει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή 
τουλάχιστον εντός πέντε (5) ημερών πριν την έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο 
προμηθευτή. 

    Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόμενου 
προμηθευτή / παρόχου, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να επηρεστεί το χρονοδιάγραμμα 
παραδόσεων των συμβατικών ειδών / υλικών. 

Επισημαίνεται ότι, προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι 
ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως «απαράδεκτη». Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν 
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

2.4.3.2.6 Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας να καταθέσει με την 
τεχνική του προσφορά σχετική βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, 
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], (Ν.2939/2001, ΚΥΑ 
23615/651/Ε.103, Οδηγία 2002/96/Ε.C.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.5.3  
της τεχνικής προδιαγραφής  

Διευκρίνηση: Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω 
σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας (διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΗΗΕ), σύμφωνα με τους ορισμούς στο προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο, 
τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει, με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του 
1599/86,  ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και υποβάλει τη σχετική βεβαίωση του 
παραγωγού. 

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

2.4.4.1 Η Οικονομική Προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ, 
συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα «V» της διακήρυξης.  
 

2.4.4.2 Η τιμή του τελικού προϊόνοτος (είδος προς προμήθεια) δίνεται  σε 
ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ. 
 

2.4.4.3 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
για την τελική παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.. 
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 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.4.4.4 Εφόσον η δαπάνη χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, οι καταβολές 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή τέλος ή άλλη κράτηση, δικαίωμα ή παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου καθώς υπέρ οιουδήποτε τρίτου, εξαιρουμένων των τελών χαρτοσήμου, του και 
φόρου καθαρού εισοδήματος.  Συνεπώς οι κρατήσεις αναλύονται στην παράγραφο 5.1 της 
παρούσας και διαμορφώνονται ως κατωτέρω: 

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήμου 

0,00072% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,13432% 

 
2.4.4.5     Επισημαίνεται ότι η παρούσα σύμβαση επιβαρύνεται με ΦΠΑ και 

κρατήσεις, με την επιφύλλαξη των καθοριζομένων στην παράγραφο 5.1.7.  

 
2.4.4.6 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
 
2.4.4.7 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
 

2.4.4.7.1 Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

 
2.4.4.7.2 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  
 
2.4.4.7.3 Η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή35 στο Παράρτημα «Ι» της 
παρούσας διακήρυξης.  
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών36   

 
2.4.5.1   Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα 3 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, άρθρο 1.5.2 της παρούσας 
διακήρυξης). Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους στο 
Παράρτημα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας και 
συγκεκριμένα επί της παρ. 6 αυτού. 

 
2.4.5.2 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 
2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 

                                                            
35

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
36

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
 

2.4.5.4     Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός 
αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και 
την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 
ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη 
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να 
ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών37 
 

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

 
2.4.6.1 Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το 

περιεχόμενο που ορίζεται στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας38. 

 
2.4.6.2 Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 

αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης. 

 
2.4.6.3 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 

εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016. 
 

2.4.6.4     Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

 
2.4.6.5  Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο 

ή περισσότερες προσφορές για κάθε τμήμα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους 
της παραγράφου 2.2.3.4.3 της παρούσας (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου  
73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

                                                            
37

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
38

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
μέλη ενώσεων. 

 
2.4.6.6 Η οποία είναι υπό αίρεση. 
 
2.4.6.7     Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών. 

 
2.4.6.8 Η Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 

ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 

3.1.1 Aποσφράγιση προσφορών 
 

3.1.1.1 Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμού), συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση (άρθρο 1.5.2) και προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, με τη δυνητική κατά την κρίση τους παρουσία των 
επιθυμούντων προσφερόντων / συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα παρακάτω: 

3.1.1.1.1  Αποσφράγιση του κυρίως φάκελου προσφοράς και στη 
συνέχεια του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 1.5). 

   
 3.1.1.2 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση / 
ενημέρωση.Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων δια 
της παρουσίας του κατά τα παραπάνω στάδια αποσφράγισης αποκτά πρόσβαση στις 
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  

 
3.1.1.3  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή 
να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.2.1 Μετά την αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής / 
προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.  

  Ειδικότερα: 
 

3.1.2.1.1 Tο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί σε πρακτικό 
(πρώτο), το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου: 

 
3.1.2.1.1.1 Όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά (συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) τα οποία 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το σύνολο των μελών του, ανά φύλλο και  

3.1.2.1.1.2 Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της παρούσας 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
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3.1.2.1.1.3 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το 
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

3.1.2.1.2   Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει 
στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και κανονικά. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
(Παράρτημα Ι του παρόντος) και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 
πληρούν τα ανωτέρω.  

 
   3.1.2.1.3  Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ (παρ. 3.1.2.1.1) και β΄ (3.1.2.1.2) οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 

 
3.1.2.1.4 Η Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης προβαίνει στην 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
και τις απαιτήσεις της παρούσας (κανονικά) και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

 
3.1.2.1.5 Ειδικώς, εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 

χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή39 απαιτεί από 
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς 
τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την 
αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με 
τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ 
μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση του 
΄ρθρου 3.1.2.1.7 

 
3.1.2.1.6 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές40.   

                                                            
39

 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
40

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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   3.1.2.1.7      Όλα τα ανωτέρω πρακτικά («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), υποβάλλονται από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

   3.1.2.1.8   Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα (πρακτικά) όλων των 
ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, 
με μέσο που έχουν κοινοποιήσει στην ΑΑ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων..  Κατά 
της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης41 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στις παραγράφους από 
2.2.9.1.1 έως 2.2.9.1.7  της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 
 
3.2.2 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ» και παραδίδεται στο αρμόδιο 

όργανο αξιολόγησης εντός της τεθείσας από την ΑΑ, ημερομηνίας. Εξωτερικά του φακέλου 

αναγράφεται η  επωνυμία του οικονομικού φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλ., 

fax, Email). 

 
3.2.3 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, η ΕΔ/Α προς επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους επιδίδει σχετική απόδειξη παραλαβής σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. 
 
3.2.4 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των 
δέκα (10) ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης (ΕΔ/Α) για την παράταση 
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 
να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως 
και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 

                                                            
41

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 
5 εδάφιο α΄ του ν.4412/16, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας 
 
3.2.5 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
3.2.6 Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 

3.2.6.1 Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι, τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή 

  
3.2.6.2 Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
 
3.2.6.3 Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με 
τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 
παρούσας,  
 
3.2.7 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 
3.2.8 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.4 της παρούσας 
διακήρυξης και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 
1.3.6 της παρούσας διακήρυξης. 

 
3.2.9 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 
3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
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4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
 
3.3.2 Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 
 
3.3.3 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η 
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
 
 3.3.3.1 Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 
127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης 
της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, και 

 
3.3.3.2 Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/16, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 του ν.4412/16 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση. 

 
3.3.4 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης και, 
η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού (σύμβασης) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό (σύμβαση) έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 
3.3.5 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία 
του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 
 
 3.4 Ενστάσεις – Παράβολο – Δικαστική Προστασία 

 
3.4.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 
σύμβαση του Ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση  
ενώπιον της ΑΑ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του.  
  
3.4.2 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση 
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
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ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα.  
 
3.4.3 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
3.4.4 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά 
μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του ν.4412/16.  
 
3.4.5 Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 
3.4.6 Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
 
3.4.7 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3.4.8 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 3.4.2 και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

3.4.9 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 
ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή 
συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.4.10 Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν 
χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή 
ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

3.4.11 Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 

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

 

4.1 Εγγυήσεις   

 

Α.  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή 
της σύμβασης.  
 
4.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5.3.  
 
4.1.3 Το περιεχόμενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «VI» της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 

του ν. 4412/2016. 
 
4.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου. 
 
4.1.5 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
 
4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
 
4.1.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της, μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
  
4.1.8 Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να είναι αορίστου 
χρόνου. 
 
B.  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των 
αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας καθορίζεται σε 1% επί της καθαρής συμβατικής αξίας και επιστρέφεται με το 
πέρας της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται. 
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4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

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

 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Επιπρόσθετα υποχρεούται 
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β  και της παρ. 1 του άρθρου 12 του 
ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

  
4.3.2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  
 
4.3.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή 
και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 
που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 
4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 
συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Ο αριθμός ΕΜΠΑ 
................του υπόχρεου παραγωγού σύμφωνα με την παρ.1 του 130 του Ν.4412 θα 
πρέπει είναι εν ισχύ καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά 
σχετική βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE)], (Ν.2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, Οδηγία 
2002/96/Ε.C.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.5.3  της τεχνικής προδιαγραφής  

Διευκρίνηση: Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω 
σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας (διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΗΗΕ), σύμφωνα με τους ορισμούς στο προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο, 
τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και 
υποβάλει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού. 
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4.3.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής 
Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία / 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

. 
4.3.5 Ειδικότερα, προβλέπεται η παράδοση των υλικών / ειδών, σύμφωνα με την 
αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήματος Ι της παρούσας.  

 
4.3.6 Τα προαναφερθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά αφορούν στις ελάχιστες επιθυμητές 
απαιτήσεις και δεν δεσμεύουν τον υποψήφιο σε περίπτωση που αυτός επιθυμεί την 
υποβολή προσφοράς για προϊόντα, αυτονόητα, υψηλότερων ποιοτικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών / επιδόσεων. Η εν λόγω προσφορά δεν θεωρείται εναλλακτική.  

  
4.3.7 Δέσμευση θα αποτελέσει μόνο τα αναφερόμενα στην κατακυρωτική απόφαση, η 
οποία θα συνταχθεί με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και αξιολογήσεων των 
στοιχείων των φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και τεχνικών / 
οικονομικών προσφορών. 

 

4.3.8  Ο ανάδοχος  υποχρεούται με μέριμνά του, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή / 
Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠ), όπως προβεί στην κατάλληλη 
συσκευασία των προς παράδοση υλικών, για την αποθήκευση σε κατάλληλες υποδομές / 
εγκαταστάσεις του ΚΥΤ. 

 

4.3.9 Ο προμηθευτής  με δικά του έξοδα θα παραδόσει τα υλικά εντός του αποθηκευτικού 
χώρου, στο χώρο τελικού προορισμού, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι του 
παρόντος και στη συνέχεια θα προβεί σε απεγκατάσταση υπαρχόντων και εγκατάσταση 
των αντίστοιχων νέων κλιματιστικών. 
 
4.3.10  Η στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καμία δέσμευση προς τον προμηθευτή  για την 
παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας (π.χ. προσωπικό και μέσα εκφόρτωσης, κ.λπ.). 
 
4.3.11  Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του τόπου 
παράδοσης που δηλώθηκε με  την προσφορά και με βάση τον οποίο έγινε η κατακύρωση. 
Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή ή της ΑΑ, η αλλαγή 
της ή των εγκαταστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στη παρούσα και μετά από κοινή 
συναίνεση. 
 
4.3.12  Με μέριμνα του προμηθευτή πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 
κατάλληλης συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς ειδών.  
 
4.3.13 Επίσης, η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα για το σκοπό 
αυτό, με μέριμνα του προμηθευτή, ενώ και την απεγκατάσταση των υπαρχόντων και 
την εγκατάσταση των νέων να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα εκπαιδευμένο / 
πιστοποιημένο προσωπικό του προμηθευτή. 
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4.4 Υπεργολαβία 

 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
 
4.4.2   Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της σύμβασης 
σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ. 
 
 
4.4.3.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.42. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή 
ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
που είχε προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική 
διαδικασία τα οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω 
αντικατάσταση. 

 
4.4.4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί 
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
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4.5.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.5.2 Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής του 
συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

 
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης43 

 

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

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

 
4.6.1.2 Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε 

μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.2, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 
4.6.1.3 Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 
η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ στον 
αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αναδόχου, στο 100 % της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6.2 και το 
αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
των υλικών. 

 
 

5.1.2 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν.4412/2016, όπως παρακάτω: 

5.1.2.1 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/16. 

5.1.2.2 Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών στην αποθήκη του φορέα, και 
βεβαίωση απεγκατάστασης / εγκατάστασης του κλιματιστικού (με μέριμνα του 
Προϊστάμενου / Διοικητή των ΚΥΤ). 

5.1.2.3 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 

5.1.2.4 Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής 
ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5.1.2.5 Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του 
Αναδόχου. 

5.1.3 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό. 

5.1.4 Η εξόφληση στο 100 % θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
παραλαβής των υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής κυρώσεων εις βάρος του 
αναδόχου. 

5.1.5 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.4.4. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήμου 

0,00072% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,13432% 
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5.1.6 Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού 
ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή (άνευ ΦΠΑ) συμβατική 
αξία των υπηρεσιών αφαιρέσουμε τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την 
Υπηρεσία, υπό την επιφύλαξη των αναφραφομένων στην παράγραφο 5.1.7 της 
παρούσης. 

 
5.1.7 Με την έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου για το ν.4681/2020, από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, είναι δυνατόν να καθορισθούν διαφορετικα τα 
θέματα που αφορούν στις νόμιμες κρατήσεις, ισχύον ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος (4%). 

 
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 

5.2.1  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο  6.2 της παρούσας.  

 
5.2.2 Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

5.2.2.1 Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

5.2.2.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.2.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

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

5.2.6 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 
 
5.2.7 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
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εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

 
5.2.9 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης44  

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – 
Κυρώσεις),  4.3.16 (Χρόνος παραλαβής υλικών), 4.3.18 Απόρριψη συμβατικών  
υλικών και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

5.4 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 45  

 

5.4.1 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 
προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως 
διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο 
Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση 
αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή 
περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο 
προσφεύγων ή ο ενάγων.  

5.4.2 Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν.4412/16 (παρ. 5.3 του 

                                                            
44

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
45

 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 43 του ν.4605/19 
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παρόντος) ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας ανασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.  

5.4.3  Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο 
φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση 
αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία 
που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.  

5.4.4  Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. 
Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται 
υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, 
οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι 
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.  

5.4.5 Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.4.1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της 
απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να 
διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της 
εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και 
χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από 
τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, 
χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται 
υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο 
τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη 
συζήτηση της αναίρεσης.  

5.4.6 Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια 
είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική 
ομοδικία. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

 

6.1.1 Ο ανάδοχος για κάθε τμήμα (Κ.Υ.Τ.) υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στις 
έδρες του Κ.Υ.Τ,  με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης, σε μια παράδοση. Τυχόν τμηματικές παραδόσεις δεν θα 
γίνουν δεκτές. 

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

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

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

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

 

6.2  Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

6.2.1 Η παραλαβή των υλικών για κάθε τμήμα (Κ.Υ.Τ.) γίνεται από επιτροπές, 
πρωτοβάθμιες [την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ)] ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 
του ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

6.2.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Στην προς 
υπογραφή σύμβαση θα προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με τους παρακάτω 
τρόπους: 

6.2.2.1 Με μακροσκοπικό έλεγχο. 

 

   6.2.2.2 Με πρακτική δοκιμασία. Για το σκοπό αυτό οι συγκροτηθείσες 
τριμελείς επιτροπές (ΕΠΠ) από την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα συμμετέχει ως 
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μέλος προσωπικό από τα ΚΥΤ (υπάλληλος της ΥΠΥΤ),  για τον υπόψη έλεγχο και σε 
απόλυτη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή του 
προς προμήθεια υλικού. Τα πρακτικά που θα συνταχθούν και θα αφορούν τον 
ποσοτικό και λειτουργικό έλεγχο θα αποσταλλούν με μέριμνα των ΑΔΤΕ στην 
Αναθέτουσα Αρχή, για την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Σε 
περίπτωση που αριθμός κλιματιστικών δεν τοποθετηθεί σε οικίσκους, αλλά θα 
αποθηκευτούν σε χώρους εντός των ΚΥΤ, η επιπροπή δεν θα προβεί σε λειτουργικό 
έλεγχο σε αυτά, και θα αναφερθεί στο πρωτόκολλο.  

6.2.3 Όταν δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την 
ποιότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα των προς μίσθωση ειδών, τότε η εκάστοτε 
τριμελής επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου των εν 
λόγω ειδών και την αποστολή τους για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο σε 
διαπιστευμένα εργαστήρια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του 
ν.4412/16. 

6.2.4 Το κόστος διενέργειας των ανωτέτω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

6.2.5 Η ΕΠΠ, συντάσσει εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα 
αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων. 

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

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

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

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

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

6.2.11 Ο μακροσκοπικός έλεγχος και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής (πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας)  
πραγματοποιείται από την αρμόδια ΕΠΠ και θα γίνει εντός 4 εργάσιμων ημερών από 
την παράδοση των υλικών στις έδρες των Κ.Υ.Τ. 

6.2.12 Εντός είκοσι (20) ημερών από τον μακροσκοπικό έλεγχο και την έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής (πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγματοληψίας) από την ΕΠΠ στους χώρους των Κ.Υ.Τ. θα ολοκληρωθούν οι κάτωθι 
ενέργειες: 
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6.2.12.1 Η απεγκατάσταση των προς απεγκατάσταση κλιματιστικών, που θα 
υποδειχθούν από τις Διοικήσεις των ΚΥΤ. 

6.2.12.2 Η εγκατάσταση των νέων κλιματιστικών. 

6.2.12.3 Η μεταφορά των απεγκατεστημένων και τυχόν νέων κλιματιστικών 
που δεν θα εγκατασταθούν, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τις Διοικήσεις των 
ΚΥΤ. 

6.2.13 Ο ανάδοχος για κάθε τμήμα (Κ.Υ.Τ.) με την ολοκλήρωση των εργασιών της 
παραγράφου 6.2.12, ενημερώνει την ΕΠΠ. Εντός 4 εργάσιμων ημερών οι ΕΠΠ 
προβαίνουν παρουσία του αναδόχου στην πρακτική δοκιμασία στα νέα εγκατεστημένα 
κλιματιστικά και στην έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων για το σύνολο των 
κλιματιστικών στο ΚΥΤ. Δεν απαιτείται λειτουργικός έλεγχος σε μηχανήματα τα οποία 
δεν θα εγκατασταθούν αλλά θα παραμείνουν στον αποθηκευτικό χώρο των ΚΥΤ.  

6.2.14 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ μέσα στον προαναφερθέντα χρόνο που σαφώς θα 
ορίζεται και στη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του ΚΥΤ εκδίδει δελτίο / αποδεικτικό 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της (ή όποια άλλη διαδικασία 
δύναται να ορισθεί προ της σύναψης σύμβασης από την ΥΠΥΤ), προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

6.2.15 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην 
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και τα διαλαμβανόμενα του παρόντος και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα.  

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

 Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου. 

 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

ΑΔΑ: 994Ζ6-635
20PROC006775802 2020-05-27



Σελίδα 64 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

6.4.3 Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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

 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία– Εργαστηριακές εξετάσεις  

 Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 και 3.2 της προσθήκης 1 της παρούσης 
(Τεχνικές Προδιαγραφές Κλιματιστικών 12.000 BTU/H).   

 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

6.6.1 Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τα προς παραλαβή 
συμβατικά υλικά ορίζεται σε δυο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αυτών. 

6.6.2 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την 
καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 
εγγυημένης λειτουργίας (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή) 
να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση (σε συνεργασία με την Διοίκηση του 
ΚΥΤ) και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή αστοχία προέρχεται λόγω 
κατασκευής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα συμφωνηθεί από κοινού και 
σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των 
υλικών.  

6.6.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ), προβαίνει στον 
απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην 
σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 

6.6.4 Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της 
εγγυημένης λειτουργίας η ΕΠΠ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου 
στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του 
αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/16. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.  

6.6.5 Επισημαίνεται ότι, βλάβες, φθορές ή δυσλειτουργίες που εμφανώς προέκυψαν 
από κακή ή μη επιμελημένη χρήση και ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση, δεν 
καλύπτονται από την αναφερόμενη στο παρόν εγγύηση. 

6.7 Αναπροσαρμογή Τιμής 

 Δεν προβλέπεται. 
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6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2 της 
παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της 
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν την παράδοση των υλικών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

1.1.1 Όπως αναφέρεται στα άρθρα 1.1.1 και 1.1.2 της παρούσας 
διακήρυξης. 

1.1.2 Το ΤΥΛΠ ως ΑΑ ενεργεί ως φορέας υλοποίησης και είναι υπεύθυνο 
για την υλοποίηση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης 
προμήθειας κλιματισιτκών στα Κ.Υ.Τ. σε συνεργασία με τις κατά τόπους αντίστοιχες ΑΔΤΕ 
και με το ΓΕΣ όπου και σε όση έκταση απαιτείται. 

1.1.3 Οι κατά τόπους ΑΔΤΕ στην Ζώνη Ευθύνης των οποίων βρίσκεται το 
κάθε ΚΥΤ,  εμπλέκονται στη διαδικασία όσον αφορά στη στελέχωση των αρμόδιων 
επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ). 

1.1.4 Τα κατά τόπους ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. διευθύνουν και συντονίζουν τη 
λειτουργία των Κ.Υ.Τ. αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη λειτουργία τους. 

 
1.2 Οργανωτική δομή της ΑΑ 

1.2.1 Τα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης 
(ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.): 

1.2.2 Διευθύνουν και συντονίζουν, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου 
και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, τις κατά τόπους λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και 
αρχές, κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ, που επικουρούν τη λειτουργία των τοπικών Κ.Υ.Τ. 
και Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, 
αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των 
προσφύγων και μεταναστών. Προς τούτο, τα στελέχη τους μπορούν να προβαίνουν σε 
κάθε αναγκαία ενέργεια, εντός του πλαισίου του νόμου και σύμφωνα με τις διαταγές της 
Ιεραρχίας του ΓΕΣ. 

1.2.3 Αναφέρουν ιεραρχικά, κατά τα προβλεπόμενα, ενημερώνοντας 
παράλληλα το ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π., επί θεμάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές και 
μεταναστευτικές ροές στις περιοχές όπου λειτουργούν. 

  
2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
2.1 Περιγραφή των αναγκών της ΑΑ  
 

2.1.1 Με την συγκεκριμένη προμήθεια θα καλυφθούν οι συνολικές ανάγκες 
του προσωπικού των ΚΥΤ Ανατολικού Αιγαίου, όπως έχουν καταγραφεί κατά τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την ΥΠΥΤ και έχουν υποβληθεί αρμοδίως στο 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ ΚΕΣΟΔΠ και ΓΕΣ/Γ4. 
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2.1.2 Οι προς προμήθεια ποσότητες προσδιορίζονται αναλυτικά στον 
Πίνακα της παρ. 1.3.1.1. Συνοπτική περιγραφή των υποχρεώσεων θα περιλαμβάνει η 
σχετική σύμβαση που θα υπογραφθεί.  

2.1.3 Έλεγχοι κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.3 της παρούσας. 

2.1.4 Τροποποίηση της σύμβασης είναι δυνατή με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 4.5 της παρούσας. 

2.2 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούμενη εμπλοκή 
υποψηφίων  

Δεν διενεργήθηκαν. 

2.3 Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

  Η με αρ. πρωτ.: 1697/Φ.27/18.12.2017 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης 
«Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(Κ.Υ.Τ.) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αρ.πρωτ:  Α.Π. 703/10.04.2020.  

2.4 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας / υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε 
τμήματα 

Η υποδιαίρεση σε τμήματα, επιβλήθηκε λόγω της γεωγραφικής θέσης των 
ΚΥΤ και με σκοπό να εξασφαλισθεί η παραγωγική ικανότητα και οργανωτική επάρκεια των 
εκάστοτε αναδόχων. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  
 

Κλιματιστικό 12.000 BTU/H (CPV: 42512200-0), όπως Προσθήκη «1» του 
παρόντος τεύχους. 

 
3.2 Υποχρεωτική η συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης ανά 

προσφερόμενο είδος / υλικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς του 
Παραρτήματος «IV» της παρούσας. 

 
3.3 Ο προμηθευτής  οφείλει να ορίσει υπεύθυνο «προμήθειας» και 

αναπληρωματικό, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, καθήκοντα / θέση στην εταιρεία, 
ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) των οποίων θα κοινοποιηθούν στην 
ΑΑ και αντίστοιχα θα γνωστοποιηθούν στην ΕΠΠ με την υπογραφή της σύμβασης, ο 
οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της υλοποίησης της σύμβασης, 
αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε 
πρόβλημα προκύψει. Ο υπεύθυνος «προμήθειας» ή ο αναπληρωματικός θα πρέπει να 
είναι παρών στο χώρο παράδοσης / προσωρινής αποθήκευσης. Στο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς να υποβληθούν υποχρεωτικά στοιχεία για τον υπεύθυνο και 
τον αναπληρωματικό υπεύθυνο «προμήθειας» κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

3.4  Η μεθοδολογία υλοποίησης  
3.4.1  Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης:  -. 

3.4.2  Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης:  
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  Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.7 και 6.2  της παρούσας  
διακήρυξης, αντίστοιχα. 

3.5 Εκπαίδευση προσωπικού  

Δεν απαιτείται. 

3.6 Εγγυήσεις  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της παρ. 4.1 (Α΄ και Β΄ ) της παρούσας διακήρυξης αντίστοιχα. 

3.7 Προαιρέσεις – Αυξομείωση Ποσοτήτων 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.6 της παρούσας. 

3.8 Παρατάσεις  

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.1 της παρούσας. 

3.9 Τροποποίηση Σύμβασης    

Τροποποίηση σύμβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της 
παρούσας. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Χρηματοδότηση  

  Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ:  

59.999,05 €. 
3. Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 

3.1. Τμήμα 1: Προμήθεια 57 Κλιματιστικών 12.000 BTU/h για το KYT 
Λέσβου: 31.375,65 €. 

3.2 Τμήμα 2: Προμήθεια 21 Κλιματιστικών 12.000 BTU/h για το KYT Χίου: 
11.559,45 €. 

3.3 Τμήμα 3: Προμήθεια 31 Κλιματιστικών 12.000 BTU/h για το KYT 
Λέρου: 17.063,95 €. 

4. Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά 
τμήμα/μονάδα: 

  Τα στοιχεία προϋπολογισμού της σύμβασης, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί 
στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) και η αναγκαιότητα για την εν λόγω προμήθεια 
προκύπτουν από την καταγραφή των σχετικών αναγκών από την Υπηρεσία Πρώτης 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) και την υποβολή τους στο ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ και 
ΓΕΣ/Γ4 και την αντίστοιχη έρευνα αγοράς. 

5. Τιμές αναφοράς: - . 

6. Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης, χωρίς ΦΠΑ: - . 

7. Φ.Π.Α. – Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων – επιβαρύνσεις: 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 12.000 BTU/H 

  (Μη Στρατιωτικής Χρήσης)  

 ΤΠ – Κ12ΒΤU/Η - 006 05 2019  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

          

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛΙΔΑ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΣΚΟΠΟΣ 128 

1.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 128 

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 128 

2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 129 

2.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 130 

2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ   132 

2.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 133 

2.6 ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 133 

2.7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 134 

2.8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 136 

3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

3.1 ΔΕΙΓΜΑΤΑ 136 

3.2 ΜΕΡΙΔΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 136 

3.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 137 

4 ΔΙΑΦΟΡΑ  

4.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 138 

4.2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 138 

4.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ   138 
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4.4 ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 138 

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 138 

6 ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 140 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

  

«Α» Υπόδειγμα Καρτέλας Εγκεκριμένου («Επισημοποιημένου») Δείγματος 

«Β» Τυχαία Δειγματοληψία 

«Γ» Υπόδειγμα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτίωσής της 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 12.000 BTU/H   

(Μη Στρατιωτικής Χρήσης) 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές απαιτήσεις, την 
κατασκευή και τους ελέγχους της Υπηρεσίας για την προμήθεια κλιματιστικών 12.000 BTU/h, 
που προορίζονται για μη στρατιωτική χρήση από προσωπικό μη ειδικά εκπαιδευμένο σε 
συνήθη καιρικές συνθήκες του Ελλαδικού νησιωτικού και πεδινού χώρου. 

1.2 Σχετικά βοηθήματα 

1.2.1 ISO 9001. 

1.2.2 Πιστοποιήσεις CE46. 

1.2.3 Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1369 του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου. 

1.2.4 Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 626/2011 της Επιτροπής.  

1.2.5 Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 206/2012 της Επιτροπής. 

1.2.6  Οδηγία 2009/125/ΕΚ (προσαρμογή στην Ελληνική Νομοθεσία με το 
Π.Δ.7/2011-ΦΕΚ 14/Α’/11.02.2011 και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010). 

2.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1 Γενική Απαίτηση 

                                                            
46 http://www.elot.gr: Η σήμανση CE συμβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της. Όταν η 
σήμανση CE τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει 
τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς όλες τις εφαρµοστέες 
απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
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 2.1.1 Όλοι οι όροι της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, είναι: 

2.1.1.1 Απαράβατοι όροι και η μη κάλυψη έστω και ενός εξ 
αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού 
φορέα, ή 

2.1.1.2 Βαθμολογούμενοι και όχι απαράβατοι όροι, και ανάλογα 
με τις απαιτήσεις της παρούσας και την υποβαλλόμενη προσφορά, λαμβάνουν σχετική 
βαθμολογία κατά τις προβλέψεις της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι, υπερκάλυψη των 
ελάχιστων απαιτήσεων των όρων βαθμολογούνται ανάλογα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 86 του ν.4412/16 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

2.1.2 Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών πρέπει να 
τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια 
(ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ) στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική με 
υποχρεωτικά επισυναπτόμενη μετάφραση στην ελληνική, τα οποία θα 
συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα 
ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα 
γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας. 

2.2 Γενικά Χαρακτηριστικά 

2.2.1 Τα κλιματιστικά μηχανήματα  πρέπει να είναι: 

2.2.1.1 Τεχνολογίας inverter. 

2.2.1.2 Καινούργια και αμεταχείριστα και όχι προϊόντα 
ανακατασκευής.  

2.2.2 Επί πλέον, κάθε προσφερόμενος τύπος κλιματιστικού, θα πρέπει να 
είναι κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ πενταετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του και 
να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του.  

2.2.3 Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του 
κατασκευαστή, όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην 
αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του 

2.2.4 Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου και η 
εσωτερική μονάδα κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο. Συγκεκριμένα το κάθε κλιματιστικό 
μηχάνημα θα αποτελείται από: 

2.2.4.1 Εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα. 

2.2.4.2 Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης. 

 

2.2.4.3 Το σύνολο των υλικών (σωλήνες, καλώδια, βίσματα, 
κ.λπ.) απαραίτητα για την εγκατάσταση – σύνδεση - λειτουργία.  

Επισημαίνεται ότι, τα δύο τμήματα (παρ. 2.2.4.1 και 2.2.4.2 του 
παρόντος) θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις 
ηλεκτρικές γραμμές.  

2.2.5 Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια 
εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

2.2.6 Οι απαιτήσεις του παρόντος αφορούν σε κλιματιστικά μηχανήματα 
που προορίζονται να εξυπηρετήσουν κυρίως χώρους διαμονής και γραφείων και γενικά 
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χώρους για τους οποίους δεν προβλέπονται εξειδικευμένες κλιματολογικές συνθήκες 
κλιματιζόμενου χώρου (π.χ. χώροι όπου υπάρχουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά μηχανήματα, 
ειδικοί νοσοκομειακοί χώροι κ.λπ.). 

2.2.7 Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όπως αναφέρονται στην παρ. 1.2 του 
παρόντος.   

2.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

2.3.1 Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη 2  μονάδων (παρ. 2.2.4.1 και 2.2.4.2 
του παρόντος) 

2.3.2 Ονομαστική απόδοση θέρμανσης:  

 Κατηγορία 12.000 BTU/h: ελάχιστη απόδοση (min) 11.500 BTU/h 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.3.3 Ονομαστική απόδοση ψύξης:  

 Κατηγορία 12.000 BTU/h: ελάχιστη απόδοση (min) 10.000 BTU/h 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.3.4 Ενεργειακή κλάση ψύξης: τουλάχιστον Α++ 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.3.5 Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: τουλάχιστον Α+ (μέση εποχή 
θέρμανσης). 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

 

 

2.3.6 Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER): 

 Ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) πρέπει να είναι 
κατ’ ελάχιστον 6,10. 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.3.7 Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP): 

 Ο Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) πρέπει να είναι κατ’ 
ελάχιστον 4,00, με βάση τη «μέση» εποχή θέρμανσης. 
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Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.3.8 Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας: 

 Lw ≤ 50 dB(A) re 1pW. 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.3.9 Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας: 

 Lw ≤ 65 dB(A) re 1pW. 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.3.10 Ψυκτικό υγρό: 

  R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδροφθορανθράκων, 
που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του (μερικώς ή ολικώς). 

2.3.11 Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230 V/50 Ηz 
χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. 

2.3.12 Μέγιστο μήκος σωληνώσεων: ≤15m 

2.3.13 Μέγιστη υψομετρική διαφορά: ≤10m 

2.3.14 Να διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, για την 
απομάκρυνση των ρυπογόνων ουσιών του αέρα. Συγκεκριμένα να διαθέτει τουλάχιστον 
φίλτρο στερεών σωματιδίων. 

2.3.15 Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του 
κλιματιζόμενου αέρα. 

2.3.16 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού 
στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία 
της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze-up protection). 

 

2.3.17 Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της 
υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της 
τάσης του ρεύματος. 

2.3.18 Επιπλέον οι κλιματιστικές μονάδες να έχουν δυνατότητα λειτουργίας 
στην ψύξη με εξωτερική θερμοκρασία 45 oC και στη θέρμανση με εξωτερική θερμοκρασία  
-10 oC. 

2.3.19 Ο σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας 
θα πρέπει, αφού στερεωθεί κατάλληλα, η απόληξή του να καταλήγει με ασφάλεια σε 
χαμηλό εξωτερικό σημείο της εγκατάστασης. 

2.4  Λειτουργίες Κλιματιστικού Μηχανήματος   

2.4.1 Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης. 
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2.4.2 Ασύρματο Τηλεχειριστήριο, συνοδευόμενο από βάση τηλεχειριστηρίου 
και τις αντίστοιχες μπαταρίες, το οποίο να έχει κατ’ελάχιστο τις παρακάτω λειτουργίες: 

2.4.2.1  Κομβίο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της 
μονάδας (ενδεικτική ένδειξη: on/off, start/stop, κ.λπ.). 

2.4.2.2  Κομβίο ρύθμισης της θερμοκρασίας (ενδεικτική ένδειξη: 
+/-, low/high, κ.λπ.). 

2.4.2.3  Κομβίο ρύθμισης των περσίδων ροής αέρα (ενδεικτική 
ένδειξη: swing, κ.λπ.). 

2.4.2.4  Κομβίο ρύθμισης της ταχύτητας του εσωτερικού 
ανεμιστήρα (ενδεικτική ένδειξη: fan, κ.λπ.). 

2.4.2.5  Κομβίο επιλογής λειτουργιών π.χ. ψύξης, αφύγρανσης, 
κ.λπ. (ενδεικτική ένδειξη: mode, κ.λπ.). 

2.4.3 Λειτουργία αφύγρανσης (L/h).  

2.4.4 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (πχ. ECO). 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο δεν αποτελεί απαράβατο όρο και 
απαιτείται να προσδιορισθεί με ακρίβεια με σκοπό να βαθμολογηθεί σύμφωνα με τις 
προβλέψεις στην διακήρυξη. 

2.4.5 Ιονιστής αέρα ή παρόμοια ηλεκτρονική τεχνολογία καθαρισμού 
αέρα. 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο δεν αποτελεί απαράβατο όρο και 
απαιτείται να προσδιορισθεί με ακρίβεια με σκοπό να βαθμολογηθεί σύμφωνα με τις 
προβλέψεις στην διακήρυξη. 

2.4.6 Hot start: 

 Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη 
θέρμανση και αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο. 

 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο δεν αποτελεί απαράβατο όρο και 
απαιτείται να προσδιορισθεί με ακρίβεια με σκοπό να βαθμολογηθεί σύμφωνα με τις 
προβλέψεις στην διακήρυξη. 

2.5  Πιστοποιήσεις 

2.5.1 Όπως προσδιορίζονται στη σχετική διακήρυξη. 

2.5.2 Τα προσφερόμενα κλιματιστικά μηχανήματα και ο συναφής 
εξοπλισμός / υλικά εγκατάστασης πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

2.5.3 Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, 
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], (Ν.2939/2001, ΚΥΑ 
23615/651/Ε.103, Οδηγία 2002/96/Ε.C.) και να υποβάλει με την τεχνική προσφορά του 
τη σχετική βεβαίωση εφόσον υφίσταται.  

Διευκρίνηση: Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι 
εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας (διακινητής) 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), σύμφωνα με τους ορισμούς στο 
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προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο, τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος 
είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και υποβάλει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού. 

2.6  Εγγύηση - Συντήρηση - Ανταλλακτικά 

2.6.1 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται 
η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ότι η εγγύηση είναι 
ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, 
χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, ο υποψήφιος 
προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις παρακάτω εγγυήσεις: 

2.6.1.1  Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής μονάδας:   
≥ 2 έτη. 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.6.1.2  Εγγύηση καλής λειτουργίας εξωτερικής μονάδας:   
≥ 2 έτη. 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί  με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.6.1.3  Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών:   ≥ 10 έτη. 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.6.2 Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο τα πρώτα 2 χρόνια, θα παρέχονται δωρεάν συντηρήσεις του μηχανήματος 
(εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά, ψυκτικό υγρό, κλπ), στις έδρες των ΚΥΤ όπου θα 
τοποθετηθούν, όπως προσδιορίζονται στην σχετική διακήρυξη. 

2.6.4 Ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβάλει 
κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την 
τεχνική υποδομή της εταιρείας. 

2.6.5 Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 4 εργάσιμες ημέρες. 

Διευκρίνηση: Το υπόψη κριτήριο απαιτείται να προσδιορισθεί με 
ακρίβεια και θα βαθμολογηθεί με σχετική στάθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις στην 
διακήρυξη. 

2.6.6 Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της 
κατασκευάστριας εταιρείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη 
εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ’ αυτού, σε περίπτωση που πάψει να 
υφίσταται ως εταιρεία. 

2.7  Παράδοση – Εργασίες Τοποθέτησης 

Όπως προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη και επιπρόσθετα: 

2.7.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τα 
κλιματιστικά μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή 
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του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να 
το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά. 

2.7.2 Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα 
πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς. 

Επίσης κατά την παράδοση και την εγκατάσταση των μηχανημάτων οι 
ψυκτικοί θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πιστοποίησης για την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων. 
Τα πιστοποιητικά χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από επιτυχία σε προφορικές 
και γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας (Καν. ΕΚ αριθ. 
303/2008, 304/2008, 305/2008 και 306/2008 και ΚΥΑ αριθμ. ΗΠ/18694/658/ε 103/2012).  

2.7.3 Η τοποθέτηση και εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής 
μονάδας του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του 
κατασκευαστή, σε σημεία που θα υποδείξει η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα 
της Υπηρεσίας (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, Διοικητική Μέριμνα κλπ), έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ασφάλεια και απόδοση του μηχανήματος. Επίσης, η 
εξωτερική μονάδα πρέπει να στερεώνεται με τον σταθερότερο και ασφαλέστερο τρόπο στο 
εξωτερικό του κτιρίου και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την 
εγκατάσταση των μηχανημάτων. Για την όδευση των σωληνώσεων προτείνεται η χρήση 
των υφιστάμενων ανοιγμάτων. Στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να γίνει η πλήρης και 
κανονική στεγάνωση των οπών εσωτερικά και εξωτερικά και αποκατάσταση των όποιων 
κακοτεχνιών. 

2.7.4 Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών μηχανημάτων θα τοποθετηθεί 
εξωτερικά του κτιρίου  με σταθερό τρόπο σε μεταλλική βάση, βαμμένη με αντισκωριακή 
βαφή. Οι απαραίτητοι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένοι και 
μονωμένοι με κατάλληλο συνθετικό υλικό. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι σε ύψος 
που να μην προκαλεί κίνδυνο για τους διερχόμενους και να μην είναι απέναντι από ήδη 
υφιστάμενη μονάδα. 

2.7.5 Πριν την εγκατάσταση του καινούριου κλιματιστικού, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να απεγκαταστήσει το αποσυρόμενο κλιματιστικό μηχάνημα  που 
αντικαθίσταται. Επίσης, υποχρεούται να το μεταφέρει σε χώρο εντός του κτιρίου που θα 
του υποδείξει η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της Υπηρεσίας (π.χ. Τεχνική 
Υπηρεσία, Διοικητική Μέριμνα κλπ). 

2.7.6 Οι εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης του καινούριου 
μηχανήματος, οι εργασίες απεγκατάστασης του αποσυρόμενου μηχανήματος που 
αντικαθίσταται, η μεταφορά του σε συγκεκριμένο χώρο της Υπηρεσίας, καθώς και τα υλικά 
που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή, σε 
συνδυασμό με την παράγραφο 2.8. 

2.7.7 Οι οικονομικοί φορείς, μπορούν πριν καταθέσουν την προσφορά τους, 
να ζητήσουν να κάνουν αυτοψία του χώρου που θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά 
μηχανήματα. 

2.8  Ειδικοί Όροι   

  Όπως όροι της διακήρυξης. Επιπλέον στη συνολική τιμή προσφοράς θα 
περιλαμβάνονται: 

2.8.1 Η τιμή κτήσης των κλιματιστικών. 
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2.8.2 Το κόστος τοποθέτησης και εγκατάστασης των κλιματιστικών σε 
πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται. 

2.8.3 Το κόστος απεγκατάστασης των προς απεγκατάσταση κλιματιστικών 
(εσωτερικών, εξωτερικών μονάδων, σωληνώσεις, καλωδιώσεις καθώς και οι βάσεις 
αυτών) και μεταφοράς αυτών εντός του χώρου των ΚΥΤ που θα υποδειχθούν από τις 
Διοικήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται. Ο μέγιστος 
αριθμός των προς απεγκατάσυαση κλιματιστικών ανά ΚΥΤ είναι για το ΚΥΤ Λέσβου 60 
τεμ., για το ΚΥΤ Χίου 25 τεμ., για το ΚΥΤ Κω 32 τεμ. και για το ΚΥΤ Λέρου 35 τεμ. 

3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1  Δείγματα 

3.1.1  Επίσημα Δείγματα Υπηρεσίας 

Δεν υφίστανται 

3.1.2  Δείγματα Συμμετεχόντων Υποψηφίων Προμηθευτών για Τεχνική 
Αξιολόγηση 

 Δεν υφίστανται. 

3.2  Μερίδα-Δειγματοληψία 

3.2.1  Μερίδα 

Τα κλιματιστικά προσκομίζονται από τον προμηθευτή στη 
προβλεπόμενη από τον κατασκευαστικό οίκο συσκευασία τους, σε μια (1) μερίδα 
συνολικής ποσότητας ίση με την υπο προμήθεια συμβατική, με δαπάνη και μέριμνα του 
προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης / σύμβασης. 

3.2.2  Δειγματοληψία 

Η δειγματοληψία γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:  

3.2.2.1  Για Μακροσκοπικό Έλεγχο 

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ) 
παίρνει κλιματιστικά (σε ποσοστό έως 6%) από διαφορετικές συσκευασίες, οι οποίες 
(συσκευασίες) επιλέγονται με τη διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας που περιγράφεται 
στο Παράρτημα «Β». Τα εν λόγω υλικά αποτελούν τα δείγματα μακροσκοπικού ελέγχου (3% 
δείγμα και 3% αντίδειγμα. Αναλυτικά για το κάθε Τμήμα ο αριθμός των 
δειγμάτων/αντιδειγμάτων έχει όπως παρακάτω: 

3.2.2.1.1 Τμήμα 1 (ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ) 2 κλιματιστικά για 
δείγμα και 2 για αντίδειγμα. 

3.2.2.1.2 Τμήμα 2 (ΚΥΤ ΧΙΟΥ) 1 κλιματιστικό για δείγμα 
και 1 για αντίδειγμα. 

3.2.2.1.3 Τμήμα 3 (ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ) 1 κλιματιστικό για δείγμα 
και 1 για αντίδειγμα. 

3.2.2.2  Για Λειτουργικό Έλεγχο 

  Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης σε όλα 
τα εγκατεστημένα κλιματιστικά.  

3.3  Έλεγχοι ποιότητας 

3.3.1 Έλεγχος Εγκαταστάσεων Κατασκευαστή 
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Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος, να γνωστοποιήσει στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, το χρόνο και τον τόπο παραγωγής των 
κλιματιστικών. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα, απρόσκλητα και όποτε και εάν αυτή 
κρίνει σκόπιμο, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, προκειμένου να 
διαπιστώσει τον τρόπο κατασκευής των κλιματιστικών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η 
επιτροπή εάν κρίνει σκόπιμο, παίρνει δείγματα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να εξετάσει εάν συμφωνούν με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. 

3.3.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος 

3.3.2.1 Διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου αφ’ ενός μεν ελέγχοντας την ποιότητα 
εργασίας της κατασκευής και τη συμφωνία της με τους όρους και τα σχέδια της 
Προδιαγραφής και το επίσημο δείγμα (εφόσον διατίθεται και προσδιορίζεται στους όρους 
της διακήρυξης), αφ’ ετέρου δε προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων.  

3.3.2.2  Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

3.3.3 Λειτουργικός Έλεγχος 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Διενεργείται από τις κατά 
τόπους επιτροπές και περιλαμβάνει τους κατ’ ελάχιστους ελέγχους λειτουργίας των 
κλιματιστικών μηχανημάτων, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 2.4 των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. Επιπλέον, διενεργείται έλεγχος συμβατότητας του ασύρματου 
τηλεχειριστηρίου με τη μονάδα κλιματιστικού και εκτέλεση εντολών, όπως αναγράφονται 
στην παράγραφο 2.4.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

4. ΔΙΑΦΟΡΑ 

4.1  Συσκευασία 

  4.1.1  Τα κλιματιστικά παραδίδονται σε κάτάλληλη συσκευασία για ασφαλή 
μεταφορά και εναποθήκευση. 

4.2  Επισημάνσεις 

Στην εξωτερική πάνω και πλάγια (μικρή πλευρά) όψη κάθε συσκευασίας 
κλιματιστικού να τοποθετείται με κατάλληλη κόλλα ετικέτα διαστάσεων 10 cm x 10 cm, στην 
οποία θα αναγράφονται με ανεξίτηλο μελάνι τα παρακάτω: 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000 BTU/H 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ……….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……….. 

 

4.3 Παραλαβή - Απόρριψη 

4.3.1  Τα συμβατικά είδη παραλαμβάνονται οριστικά μόνο αν σωρευτικά, 
από το μακροσκοπικό και τον λειτουργικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα 
συμβατικά είδη, πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, τους όρους της 
διακήρυξης και τις προβλέψεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας. 

  4.3.2  Λεπτομέρειες, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  

4.4 Απόψεις – Παρατηρήσεις 
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 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις απόψεις τους για τυχόν 
ασάφειες της Προδιαγραφής, περιοριστικά σημεία ή προτάσεις για βελτίωσή της, 
συμπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήματος «Γ». 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 5.1 Ομαδα Α΄ (Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 Απόδοση θέρμανσης (CA1) 2.3.2 08 

2 Απόδοση ψύξης (CA2) 2.3.3 08 

3 Ενεργειακή κλάση:    

3.1 Ψύξης: τουλάχιστον Α++ (CA3.1) 2.3.4 07 

3.2 Θέρμανσης: τουλάχιστον Α+ (CA3.2) 2.3.5 07 

4 
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης  
(SEER) (CA4) 

2.3.6 11 

5 
Ο Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης  
(SCOP), με βάση τη «μέση» εποχή 
θέρμανσης. (CA5) 

2.3.7 11 

6 
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας 

(CA6) 
2.3.8 08 

7 
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας 
(CA7) 

2.3.9 05 

8 
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας  

(π.χ. λειτουργία ECO) (CA8) 
2.4.4 05 

9 Ιονιστής αέρα (CA9) 2.4.5 05 

10 Hot start (CA10) 2.4.6 05 

 

 5.2 Ομαδα Β΄ (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

(%) 

1 Παρεχόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας:    

1.1 Εσωτερικής μονάδας (CΒ1) 2.6.1.1 04 

1.2 Εξωτερικής μονάδας (CΒ2) 2.6.1.2 04 

1.3 Παροχής ανταλλακτικών (CΒ3) 2.6.1.3 04  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

(%) 

2 
Τεχνική Υποστήριξη – Δίκτυο συνεργατών και 
τεχνική υποδομή καθώς και Χρόνος 
Ανταπόκρισης 

2.6.4 

2.6.5 
08 

 

Διευκρίνιση: Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 86 του ν.4412/16 και τα λοιπά 
καθοριζόμενα στην σχετική διακήρυξη:  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης 
ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών 
γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: U = σ1.Κ1 +σ2 .Κ2+ ..+σν .Κν 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 
σ1+σ2+..σν=1. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά 
κριτήριο.  

 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει 
το μεγαλύτερο αριθμό στο U».  

 5.3 Διευκρινήσεις  

5.3.1 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και 
είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

5.3.2 Η Βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 
βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές.  

5.3.3 Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων αξιολόγησης που στις τεχνικές 
προδιαγραφές δεν τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις – τιμές, την ελάχιστη βαθμολογία θα 
λαμβάνει το ελάχιστο ή χείριστο προσφερόμενο χαρακτηριστικό, τη δε μέγιστη βαθμολογία 
(120) το μέγιστο ή βέλτιστο προσφερόμενο χαρακτηριστικό και με σχετική στάθμιση τα 
ενδιάμεσα αυτών.  

5.3.4 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του 
επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική 
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 
όλων των στοιχείων και των ομάδων.  

5.3.5 Η τελική βαθμολογία της προσφοράς βάσει των παραπάνω κυμαίνεται 
από 100 έως 120 βαθμούς.  
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5.3.6 Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο (Λ) της συγκριτικής (προσφερόμενης) τιμής προς τη βαθμολογία της προσφοράς. 

              ΣυγκριτικήΤιμή 

          Λ =       ------------------------                                     

               Σταθμισμένη Βαθμολογία                                     

6. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 

btu/h   Μονάδα Ισχύος Συστημάτων Θέρμανσης - Ψύξης 

dB(A) re 1pW Μονάδα Μέτρησης Θορύβου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

 27  ΜΑΙ 20 

Φ.600/23/3440/Σ.394 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 

 

 

ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ : (ΧΧΧΧ/ΥΥ) 

ΦΟΡΕΑΣ   : (α)  
Νο  Ζ/6 

ΔΕΙΓΜΑ ή ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ         : ΚΛΙΜΤΙΣΤΙΚΟ ……. 

2. ΑΡΙΘ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ     : (δ) 

3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: ΔΥΟ (2) 

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ : Μ 

5. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΔΑΣ : (β) 

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ :  (γ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Ο  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

α. 

 

 

β. 

 

Όπου : 

 

Μ          :  Ο αύξων αριθμός της μερίδας που ελέγχεται 
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ΧΧΧΧ   :  Ο αριθμός της Σύμβασης 

ΥΥ        :  Το έτος της Σύμβασης  

Ζ          :  Ο αύξων αριθμός του δείγματος ή αντιδείγματος (1 έως 6) 

(α) Αναγράφεται η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό  

(β) Αναγράφεται η ποσότητα της Μερίδας 

(γ) Αναγράφεται η ημερομηνία του ελέγχου και της δειγματοληψίας 

            (δ) Αναγράφονται και τυχόν τροποποιήσεις της τεχνικής προδιαγραφής 
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        ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

              27 ΜΑΙ 20 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ                                                                    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ                                

 Φ.600/23/3440/Σ.394 

. 
 

ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
 1.   ΓΕΝΙΚΑ 

 
α.  Βασική επιδίωξη στο δειγματοληπτικό έλεγχο είναι η εξασφάλιση της 

βεβαιότητας ότι το δείγμα, το οποίο επιλέγεται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων 
προϊόντος, αντιπροσωπεύει την ποιότητα αυτών των μονάδων.  

 
β.  Η διαδικασία επιλογής μονάδων από μια μερίδα πρέπει να γίνεται 

χωρίς προκατάληψη. 
 

γ.  Η διαδικασία επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ονομάζεται 
"τυχαία δειγματοληψία". 

 
 2.   ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 

α.  Το δείγμα αποτελείται από μια ή περισσότερες μονάδες προϊόντος 
που πάρθηκαν από μια μερίδα.  

 
β.  Τυχαία δειγματοληψία είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται στη 

λήψη μονάδων από μια μερίδα, έτσι ώστε κάθε μονάδα της μερίδας να έχει την ίδια 
πιθανότητα, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, να συμπεριληφθεί στο δείγμα.  

 
γ.  Απαγορεύεται η λήψη δειγμάτων από μία μόνο θέση της μερίδας. 

 
 3.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 

α.  Για τη λήψη τυχαίου δείγματος από μια μερίδα θα χρησιμοποιείται ο 
πίνακας τυχαίων αριθμών του Πίνακα της Προσθήκης "1". 

 
β.  Κάθε μονάδα της μερίδας πρέπει να αντιστοιχεί με έναν διαφορετικό 

αριθμό. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των μονάδων σε στοιβάδες και την 
αρίθμησή τους. 

 
γ.  Οι τυχαίοι αριθμοί του Πίνακα της Προσθήκης "1" έχουν σχηματισθεί 

με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. 
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δ.  Η τυχαία φύση των αριθμών του παραπάνω Πίνακα διατηρείται 
ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της 
στήλης κ.ο.κ.). 

 
ε.  Διψήφιοι αριθμοί αρκούν για μερίδες με λιγότερες από 100 μονάδες, 

τριψήφιοι για μερίδες με λιγότερες από 1000 μονάδες κ.ο.κ. 
 

στ.  Για μερίδες πολύ μεγάλου μεγέθους (άνω των 100.000 μονάδων) ο 
Πίνακας της Προσθήκης "1" μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό μεταξύ των 
στηλών. 

 
 4.      ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 

         Για την επιλογή τυχαίων αριθμών με τη βοήθεια του Πίνακα της Προσθήκης 
"1" ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 

α. Επιλέγονται με κλήρωση μία γραμμή και μία στήλη του Πίνακα. 
 

β. Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούμε (πάνω 
ή κάτω). 

 
γ. Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθμούς της 

συγκεκριμένης γραμμής και στήλης και ανάλογα με το μέγεθος της μερίδας, κατάλληλος 
αριθμός ψηφίων, ώστε να δημιουργηθούν οι τυχαίοι αριθμοί (π.χ. για μερίδα με λιγότερες 
από 1000 μονάδες πρέπει να επιλεγούν τρία ψηφία τα οποία μπορούν να προκύψουν από 
όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθμών ήτοι 
1ο-2ο-3ο, 1ο-3ο-4ο, 2ο-3ο-5ο  κ.ο.κ.). 

 
           δ.  Δε λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθμών 
αυτοί που υπερβαίνουν το μέγεθος της μερίδας. 

 
 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 

           α.  Υποθέτουμε ότι πρέπει να ληφθεί δείγμα 5 μονάδων από μερίδα που 
περιέχει 50 μονάδες αριθμημένες από 1 έως 50. 

 
            β.  Επιλέχθηκαν με κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17. 

          
γ.  Επιλέχθηκε να προχωρήσουμε προς τα κάτω και να λαμβάνουμε το 

1ο και 3ο από τα πέντε ψηφία των αριθμών. 
 
δ.  Οι τυχαίοι αριθμοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δε 

λαμβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το 50 δηλ. το μέγεθος της μερίδας, το 32, το 22, το 
46, το 01 και το 40. 

 
          ε.  Επομένως οι μονάδες με αριθμούς 1, 22, 32, 40, και 46 πρέπει να 

ληφθούν από τη μερίδα για να σχηματίσουν ένα τυχαίο δείγμα 5 μονάδων. 
 
6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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α.  Σαν μερίδα, για την εφαρμογή της τυχαίας δειγματοληψίας, θεωρείται 
ολόκληρη η ποσότητα που είναι συσκευασμένα τα υπό παραλαβή κλιματιστικά, όπως αυτή 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.2.1 της προδιαγραφής. 

 
β.  Οι παραπάνω παλέτες / κιβώτια θα πρέπει να έχουν αριθμηθεί μία / 

ένα προς μία / ένα με μέριμνα των προμηθευτών. 
 

γ.  Για τη διενέργεια του Μακροσκοπικού Ελέγχου θα καθοριστούν, με τη 
διαδικασία που προαναφέρθηκε, κιβώτια που θα αποτελέσουν τυχαίο δείγμα και από 
αυτές / -τα θα ληφθούν οι προβλεπόμενες ποσότητες για έλεγχο, αναλογικά από όλες τις 
παλέτες / κιβώτια και από τυχαίες θέσεις εντός αυτών, τα οποία είδη θα αποτελέσουν το 
δείγμα του συγκεκριμένου ελέγχου. 

  
                δ.  Από το δείγμα του μακροσκοπικού ελέγχου θα ληφθούν τυχαία δέκα 
(10) τεμάχια από τα οποία τα πέντε (5) θα αποτελέσουν το δείγμα και τα πέντε (5) το 
αντίδειγμα. 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας Τυχαίων Αριθμών 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ  
27      ΜΑΙ 20 

        Φ.600/23/3440/Σ.394 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 10480 15011 01536 02011 81647 91646 69179 14194 62590 36207 20969 99570 91291 90700 

2 22368 46573 25595 85393 30995 89198 27982 53402 93965 34095 52666 19174 39615 99505 

3 24130 48360 22527 97265 76393 64809 15179 24830 49340 32081 30680 19655 63348 58629 

4 42167 93093 06243 61680 07856 16376 39440 53537 71341 57004 00849 74917 97758 16379 

5 37570 39975 81837 16656 06121 91782 60468 81305 49684 60672 14110 06927 01263 54613 

6 77921 06907 11008 42751 27756 53498 18602 70659 90655 15053 21916 81825 44394 42880 

7 99562 72905 56420 69994 98872 31016 71194 18738 44013 48840 63213 21069 10634 12952 

8 96301 91977 05463 07972 18876 20922 94595 56869 69014 60045 18425 84903 42508 32307 

9 89579 14342 63661 10281 17453 18103 57740 84378 25331 12566 58678 44947 05585 56941 

10 85475 36857 53342 53988 53060 59533 38867 62300 08158 17983 16439 11458 18593 64952 

11 28918 69578 88231 33276 70997 79936 56865 05859 90106 31595 01547 85590 91610 78188 

12 63553 40961 48235 03427 49626 69445 18663 72695 52180 20847 12234 90511 33703 90322 

13 09429 93969 52636 92737 88974 33488 36320 17617 30015 08272 84115 27156 30613 74952 

14 10365 61129 87529 85689 48237 52267 67689 93394 01511 26358 85104 20285 29975 89868 

15 07119 97336 71048 08178 77233 13916 47564 81056 97735 85977 29372 74461 28551 90707 

16 51085 12765 51821 51259 77452 16308 60756 92144 49442 53900 70960 63990 75601 40719 

17 02368 21382 52404 60268 89368 19885 55322 44819 01183 65255 64835 44919 05944 55157 

18 01011 54092 33362 94904 31273 04146 18594 29852 71585 85030 51132 01915 92747 64951 

19 52162 53916 46369 58586 23216 14513 83149 98736 23495 64350 94738 17752 35156 35749 

20 07056 97628 33787 09998 42698 06691 76988 13602 51851 46104 88916 19509 25625 58104 

21 48663 91245 85828 14346 09172 30168 90229 04734 59193 22178 30421 61666 99904 32812 

22 54164 58492 22421 74103 47070 25306 76468 26348 58151 06646 21524 15227 96909 44592 

23 42639 32363 05597 24200 13363 38005 94342 28728 45806 06912 17012 64161 18296 22851 

24 29334 27001 87637 87308 58731 00256 45834 15398 46557 41135 10367 07684 36188 18810 

25 02488 33062 28834 07351 19731 92420 60952 61280 50001 67658 32586 86679 50720 94953 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  26 81525 72295 04839 96423 24878 82651 66566 14778 76797 14780 13300 87074 79666 95725 

27 29676 20591 68086 26432 46901 20849 89768 81536 86645 12659 92259 57102 80428 25280 

28 00742 57392 39064 66432 84673 40027 32832 61362 98947 96067 64760 64584 96096 98253 

29 05366 04213 25669 26422 44407 44048 37936 63904 45766 66134 75470 66520 34693 90449 

30 91921 26418 64117 94305 26766 25940 39972 22209 71500 64568 91402 42416 07844 69618 

31 00582 04711 87917 77341 42206 35126 74087 99547 81817 42607 43808 76655 62028 76630 

32 00725 69884 62797 56170 86324 88072 76222 36086 84637 93161 76038 65855 77919 88006 

33 69011 65795 95876 57293 18988 27354 26575 08625 40801 59920 29841 80150 12777 48501 

34 25976 57948 29888 88604 67917 48708 18912 82271 65424 69774 33611 54262 85963 03547 

35 09763 83473 73577 12908 30883 18317 28290 35797 05998 41688 34952 37888 38917 85050 

36 91567 42595 27958 30134 04024 86385 29880 99730 55536 84855 29080 09250 79656 73211 

37 17955 56349 90999 49127 20044 59931 06115 20542 18059 02003 73708 83517 36103 42791 

38 46503 18584 18845 49618 02304 51038 20655 58727 28168 15475 56942 53389 20562 87338 

39 92157 89634 94824 78171 84610 82834 09922 25417 44137 48413 25555 21246 15509 20468 

40 14577 62765 35605 81263 39667 47358 56873 56307 61607 49518 89656 20103 77490 18062 

41 98427 07523 33362 64270 01638 92477 66969 98470 04880 45585 46565 04102 46880 45709 

42 34914 63976 88720 82765 34476 17032 87589 40836 32427 70002 70663 88863 77775 69348 

43 70060 28277 39475 46473 23219 53416 94970 25832 69975 94884 19661 72828 00102 66794 

44 53976 54914 06990 67245 68350 82948 11398 42878 80287 80267 47363 46634 06541 97809 

45 76072 29515 40980 07391 58745 25774 22987 80059 39911 96189 41151 14222 60697 59583 

46 90725 52210 83974 29992 65831 38857 50490 83765 95657 14361 31720 57375 56228 41546 

47 64364 67412 33339 31926 14883 24413 59744 92351 97473 89286 35931 04110 23726 51900 

48 08962 00858 31662 25388 61642 34072 81249 35648 56891 69352 48373 45578 78540 81788 

49 95012 68379 93526 70765 10592 04542 76463 54328 02349 17247 28865 14777 62730 92277 

50 15664 10493 20492 38391 91132 21999 59516 81652 27195 48223 46751 22923 32261 85653 

 

ΑΔΑ: 994Ζ6-63520PROC006775802 2020-05-27



Σελίδα 89 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

51 16408 81899 04153 53381 79401 21438 83035 92350 36693 31238 59649 91754 72772 02338 

52 18629 81953 05520 91962 04739 13092 97662 24822 94730 06496 35090 04822 86774 98289 

53 73115 35101 47498 87637 99016 71060 88824 71013 18735 20286 23153 72924 35165 43040 

54 57491 16703 23167 49323 45021 33132 12544 41035 80780 45393 44812 12515 98931 91202 

55 30405 83946 23792 14422 15059 45799 22716 19792 09983 74353 68668 30429 70735 25499 

56 16631 35006 85900 98275 32388 52390 16815 69298 82732 38480 73817 32523 41961 44437 

57 96773 20206 42559 78985 05300 22164 24369 54224 35083 19687 11052 91491 60383 19746 

58 38935 64202 14349 82674 66523 44133 00697 35552 35970 19124 63318 29686 03387 59846 

59 31624 76384 17403 53363 44167 64486 64758 75366 76554 31601 12614 33072 60332 92325 

60 78919 19474 23632 27889 47914 02584 37680 20801 72152 39339 34806 08930 85001 87820 

61 03931 33309 57047 74211 63445 17361 62825 39908 05607 91284 68833 25570 38818 46920 

62 74426 33278 43972 10119 89917 15665 52872 73823 73144 88662 88970 74492 51805 99378 

63 09066 00903 20795 95452 92648 45454 09552 88815 16553 51125 79375 97596 16296 66092 

64 42238 12426 87025 14267 20979 04508 64535 31355 86064 29472 47689 05974 52468 16834 

65 16153 08002 26504 41744 81959 65642 74240 56302 00033 67107 77510 70625 28725 34191 

66 21457 40742 29820 96783 29400 21840 15035 34537 33310 06116 95240 15957 16572 06004 

67 21581 57802 02050 89728 17937 37621 47075 42080 97403 48626 68995 43805 33386 21597 

68 55612 78095 83197 33732 05810 24813 86902 60397 16489 03264 88525 42786 05269 92532 

69 44657 66999 99324 51281 84463 60563 79312 93454 68876 25471 93911 25650 12682 73572 

70 91340 84979 46949 81973 37949 61023 43997 15263 80644 43942 89203 71795 99533 50501 

71 91227 21199 41935 27022 84067 05462 35216 14486 29891 68607 41867 14951 91696 85065 

72 50001 38140 66321 19924 72163 09538 12151 06878 91903 18749 34405 56087 82790 70925 

73 65390 05224 72958 28609 81406 39147 25549 48542 42627 45233 57202 94617 23772 07896 

74 27504 96131 83944 41575 10573 08619 64482 73923 36152 05184 94142 25299 84387 34925 

75 37169 94851 39117 89632 00959 16487 65536 49071 39782 17095 02330 73401 00275 48280 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

76 11508 70225 51111 38351 19444 66499 71945 05422 13442 78675 84081 66938 93654 39894 

77 37449 30362 06694 54690 04052 53115 62757 95348 78662 11163 81651 50245 34971 52924 

78 46515 70331 85922 38329 57015 15765 97161 17869 45349 61796 66345 81073 49106 79860 

79 30986 81223 42416 58353 21532 30502 32305 86482 05174 07901 54339 58861 74818 46942 

80 63798 64995 46583 09785 44160 78128 83991 42865 92520 83531 80377 35909 81250 54238 

81 82486 84846 99254 67632 43218 50076 21361 64816 51202 88124 41870 52689 51275 83556 

82 21885 32906 92431 09060 64297 51674 64126 62570 26123 05155 59194 52799 28225 85762 

83 60336 98782 07408 53458 13564 59089 26445 29789 85205 41001 12535 12133 14645 23541 

84 43937 46891 24010 25560 86355 33941 25786 54990 71899 15475 95434 98227 21824 19585 

85 97656 63175 89303 16275 07100 92063 21942 18611 47348 20203 18534 03862 78095 50136 

86 03299 01221 05418 38982 55758 92237 26759 86367 21230 98442 08303 56613 91511 75928 

87 79626 06484 03574 17668 07785 76020 79924 25651 83325 88428 85076 72811 22717 50585 

88 85636 68335 47539 03129 65651 11977 02510 26113 99447 68645 34327 15152 55230 93448 

89 18039 14367 61337 06177 12143 46609 32989 74014 64708 00533 35398 58408 13261 47908 

90 08362 15656 60627 36478 65648 16764 53412 09013 07832 41574 17639 82163 60859 75567 

91 79556 29068 04142 16268 15387 12856 66227 38358 22478 73373 88732 09443 82558 05250 

92 92608 82674 27072 32534 17075 27698 98204 63863 11951 34648 88022 56148 34925 57031 

93 23982 25835 40055 67006 12293 02753 14827 23235 35071 99704 37543 11601 35503 85171 

94 09915 96206 05908 97901 28395 14186 00821 80703 70426 75647 76310 88717 37890 40129 

95 59037 33300 26695 62247 69927 76123 50842 43834 86654 70959 79725 93872 28117 19233 

96 42488 78077 69882 61677 34136 79180 97526 43092 04098 73571 80799 76536 71255 64239 

97 46764 86273 63003 93017 31204 36692 40202 35275 57306 55543 53203 18098 47625 88684 

98 03237 45430 55417 63282 90816 17349 88298 90183 36600 78406 06216 95787 42579 90730 

99 86591 81482 52667 61582 14972 90053 89534 76036 49199 43716 97548 04379 46370 28672 

100 38534 01715 94964 87288 65680 43772 39560 12918 86537 62738 19636 51132 25739 56947 
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        ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 
             27  ΜΑΙ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ                     
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    
Φ.600/23/3440/Σ.394 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
   ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

 
1. ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 
Αναφέρονται οι παράγραφοι και τα συγκεκριμένα σημεία που δεν είναι απόλυτα 

κατανοητά ή περιέχουν σφάλματα. 
 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

 Αναφέρονται τα σημεία που περιορίζουν τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού 
προμηθευτών και που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν χωρίς να υποβαθμίζεται η 
ποιότητα του προδιαγραφόμενου είδους. Αυτός που συμπληρώνει το έντυπο πρέπει να 
αναφέρει και την τροποποίηση που προτείνει, εάν γνωρίζει κάποια εναλλακτική λύση. 

 
3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

  
 Αναφέρεται οποιαδήποτε πρόταση για τη βελτίωση του προδιαγραφόμενου είδους, 
π.χ. των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, της κατασκευής της συσκευασίας, των 
επισημάνσεων, των μεγεθών κ.λπ. 
 

4. ΔΙΑΦΟΡΑ 
 

 Συμπληρώνεται ό,τι δεν καλύπτεται από τις πιο πάνω παραγράφους. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το έντυπο συμπληρώνεται από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές ή τους 
συλλόγους τους και τις εμπλεκόμενες στις προμήθειες Υπηρεσίες, διαβιβάζεται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και κοινοποιείται στο: 
 
          ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 
          4ο Γραφείο 
          ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 1 
          ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗ 
  

Ανχης (ΥΠ) Νεκτάριος Τριβήλος  
Ακριβές Αντίγραφο                    Διοικητής 
  
  
Υπλγος (ΥΠ) Τσακνής Γεώργιος  
        Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας και στο σχέδιο σύμβασης του 
Παραρτήματος VII του Τεύχους Διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ  

 
Η αναθέτουσα αρχή προέβει στην σύνταξη «προσαρμοσμένου» τυποποιημένου 

έντυπου υπεθυνης δηλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν τεύχος ως 
Προσθήκη «3», με τη χρήση της υπηρεσίας «Promitheus ESPDint - ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες eΕΕΕΣ- eΤΕΥΔ», ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ 
(βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το οποίο (πρότυπο ΕΕΕΣ) ανταποκρίνεται:  
 
 1. Καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, 
με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και  
 
 2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω 
έγγραφα. 
 
 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην εθνική 
ηλεκτρονική υπηρεσία της Ελλάδας (https://promitheus.gov.gr) να δημιουργούν το 
EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε 
διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 
απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν 
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 
ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 
      Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. 
 
Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  
   

 
 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Τεχνική 

Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια 
………… (ποσότητα / είδος υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) προς κάλυψη 
απαιτήσεων διαμενόντων στα ΚΥΤ Ανατολικού Αιγαίου, μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν 
υπόψη τους: 

 

 Την υπ’ αριθ ..……………….. Διακήρυξη / Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά 
Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων 
της σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης. 

 

 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 
 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς παροχή 
υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
Διακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
  
 
Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
 

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν 
στα προς προμήθεια είδη / υλικά, στην μεταφορά και παράδοση αυτών στους 
συγκεκριμένους χώρους τελικού προορισμού, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των 
προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
4. Αναλυτικά47: 

                                                            
47

  Συμπληρώνεται ο Πίνακας που ακολουθεί υποχρεωτικά για κάθε εδάφιο της παραγράφου της αντίστοιχης 
Τεχνικής Προδιαγραφής για το υλικό ενδιαφέροντος συμμετοχής / υποβολής προσφοράς, με την 
αντίστοιχη αναγραφή ότι τα προσφερόμενα υλικά / είδη συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις με την 
αναγραφή του όρου «Συμφωνώ» ή μη συμμόρφωση με τον όρο «Δεν συμφωνώ». Στην δεύτερη 
περίπτωση και στη στήλη «ΠΑΡ/ΣΕΙΣ» αναλύονται υποχρεωτικά οι λόγοι μη συμμόρφωσης / αποκλίσεις 
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A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

ΜΕΡΟΥΣ Α 
ΠΑΡ/ΤΟΣ «Ι» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

    

    

    

 
 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
       Υπογραφή /-ες 
                και 
         Σφραγίδα /-ες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
από τις απαιτήσεις, οι οποίοι κατά την κρίση της ΕΔ/Α με πλήρη τεκμηρίωση δύναται να αποδεχθεί ή να 
απορρίψει. Η απόρριψη δεν απαιτεί αιτιολόγηση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 
      Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. 
 
Α. ΔΗΛΩΣΗ 
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  
   
 

 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

 
 

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Οικονομική 
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της προμήθειας ………… (ποσότητα / είδος 
υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη 
τους: 

 
 1.1 Την υπ’ αρίθμ…………. Διακήρυξη / Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά 

Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων 
της σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης  

 
1.2 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 

 
2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς παροχή 

υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
Διακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
 

3.  Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το τίμημα της προσφοράς μας 
περιλαμβάνει την κάλυψη του συνόλου των όρων και η προσφερόμενη τιμή (ΠΤ) είναι:  

 

3.1 Κλιματιστικό 12.000 BTU/H,  τιμή τεμαχίου: …………,00  €, χωρίς ΦΠΑ. 
4. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται: 

4.1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 0,13432 %. 

4.2 Η τιμή κτήσης των κλιματιστικών. 

4.3 Το κόστος τοποθέτησης και εγκατάστασης των κλιματιστικών σε πλήρη 
λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται. 

4.4 Το κόστος απεγκατάστασης των προς απεγκατάσταση κλιματιστικών 
(εσωτερικών, εξωτερικών μονάδων, σωληνώσεις, καλωδιώσεις καθώς και οι βάσεις 
αυτών) και μεταφοράς αυτών εντός του χώρου των ΚΥΤ που θα υποδειχθούν από τις 
Διοικήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται. 
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4.5 Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη 
μεταφορά και παράδοση της συμβατικών ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

4.6 Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές για τον υποψήφιο ανάδοχο 
καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται μέχρι την 
ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης. 

4.7 Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παρ. 5.1.7 της παρούσας. 

5. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι …… (όπως ορίζεται την παρ. 2.4.5 της 
διακήρυξης). 

6. Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, η εταιρεία μας προτίθεται να υποβάλλει 
προσφορές και για τα κάτωθι τμήματα  ….... 

 

 

 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ48)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα49)................................(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)50......... 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ51. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ…………………………………………..52υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή 
του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................., για την 
ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..53 / 
της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη/Πρόσκληση /........................... της (Αναθέτουσας Αρχής). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (όπως προβλέπεται στις παρ. 2.2.2 και 4.1 της 
πρόσκλησης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

                                                            
48 Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 
49 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
50 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
51 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 
52 Όπως ανωτέρω υποσημείωση  
53 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε54 

 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 Ο Διοικητής της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη 
διαμόρφωση του συγκεκριμένης Προσθήκης αναλόγως των θεσμικών κειμένων περί 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. 
 
 
 
 
. 
 
 
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
54 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο….…./…… 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤ …… 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ………………………… 

 

 

 

 

 

 

……… (μήνας) ……. (έτος) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ….. /…….. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1ο : Γενικοί Όροι 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΗΘΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 2ο : Διάρκεια Σύμβασης 

Άρθρο 3ο : Παρακολούθηση Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 4ο  : Περιγραφή -Τιμή Αντικειμένου - Κρατήσεις 

Άρθρο 5ο : Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

Άρθρο 6ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Άρθρο 7ο : Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθειας και 
Εγγύηση καλής Λειτουργίας 

  

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 8ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Άρθρο 9ο : Παράδοση - Παραλαβή Αντικειμένου 
Σύμβασης  

Άρθρο 10ο : Δείγματα  – Δειγματοληψία 

Άρθρο 11ο : Απόρριψη Παραδοτέου - Αντικατάσταση  

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Άρθρο 12ο : Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου 

Άρθρο 13ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

της Σύμβασης 

Άρθρο 14ο : Υπεργολαβία 

Άρθρο 15ο : Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία 
Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Άρθρο 16ο : Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκεια 

Άρθρο 17ο Αλλαγή Στοιχείων Προμηθευτών 

Άρθρο 18ο : Εχεμύθεια 

Άρθρο 19ο : Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της 
Σύμβασης 

Άρθρο 20ο : Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Άρθρο 21ο : Συναντήσεις-Αναφορές-Επικοινωνία 

Γενικά  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

…………………………………... 

ΤΗΛ. : …………………………. 

Fax: ……………………………. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./……. 

 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………… € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Προμήθεια  Κλιματιστικών ΚΥΤ ……. 

 

 1. Στ… …………… σήμερα …………………… στα Γραφεία τ... ……………. οι 
υπογεγραμμένοι: ……………………………………… …………….. της …………., ως 
εκπρόσωπος τ… ……….., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
Φ.……/……./………../…………/……….. (ΑΔΑ…….……. και AΔΑΜ: ……….……………..) 
κατακυρωτική απόφαση του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης …./….. και αριθμό 
συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ)  ……..…….. για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας κλιματιστικών 
του ΚΥΤ ………. στο πλαίσιο του υποέργου με αριθμό 16 « Προμήθεια Κλιματιστικών για 
τις ανάγκες των ΚΥΤ των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου» της δράσης «Παροχή 
Υπηρεσιών Σίτισης και Καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) 
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και Κάλυψη των Λειτουργικών Εξόδων τους» με 
κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5011009 του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και η εταιρεία «……………………………............» 
με ΑΦΜ: …………, ΔΟΥ: …………. που εκπροσωπείται από τ… 
………………………………………… ……… με Α.Δ.Τ: ……………, Οδός: ………………, 
αριθ.: .., ………… Τηλ.: ……………… και FAX.: ……………, e-mail:………… συμφώνησαν 
και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την 
ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής «Ανάδοχο» την προμήθεια των κλιματιστικών 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα «Α» της παρούσας 
σύμβασης.  

 2. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα 
διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα.  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 

 1. Ο ανάδοχος δε δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων 
της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 2. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα και όσον 
αφορά στην περίπτωση των παραδοθέντων υλικών, κατά την διαδικασία παραλαβής 
αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα κατ’ αναλογία καθοριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία και τους όρους της παρούσας. 

 3. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά 
δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 4. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται: 

α. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 

β. Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού και της παρούσας 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και των παραρτημάτων τους και 

γ.  Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των 
πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή 
και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και 
χρόνου παράδοσης των παραδιδόμενων ειδών, πλήν της τυχόν αύξησης του ΦΠΑ.  

  

 6. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020 με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5011009. 

       ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Άρθρο 2ο 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφή της και διαρκεί 3 
μήνες. 

     Άρθρο 3ο 
Παρακολούθηση Σύμβασης 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ).  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Η ΕΠΠ θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016.  

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο 4ο 

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις 

 1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη προμήθεια 
κλιματιστικών του ΚΥΤ ………., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, 
όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης, με το ακόλουθο τίμημα: 

 

 

Τμήμα 

ΚΥΤ 

 

Περιγραφή 
Υλικού/ Είδους 

 

Σ
υ

ν
ο

λ
ικ

ή
 

Π
ο

σ
ό

τη
τα

 

Π
ρ

ο
μ

ή
θ
ε
ια

ς
 

Προσφερόμενη 
Τιμή ανά 
Μονάδα 

(Τεμάχιο) σε € 
άνευ ΦΠΑ 

Συνολική 
Προσφερόμενη 
Τιμή σε € άνευ 

ΦΠΑ 

      

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή άνευ ΦΠΑ (17 %)  

ΦΠΑ (17 %)  

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17 
%) 

 

2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: 

α. Οι βαρύνουσες τον ανάδοχο κρατήσεις ποσοστού 0,13432 %. 

β. Η τιμή κτήσης των κλιματιστικών. 

γ. Το κόστος τοποθέτησης και εγκατάστασης των κλιματιστικών σε 
πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται. 

δ. Το κόστος απεγκατάστασης των προς απεγκατάσταση κλιματιστικών 
(εσωτερικών, εξωτερικών μονάδων, σωληνώσεις, καλωδιώσεις καθώς και οι βάσεις αυτών) 
και μεταφοράς αυτών εντός του χώρου των ΚΥΤ που θα υποδειχθούν από τις Διοικήσεις 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται 

β. Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη 
μεταφορά και παράδοση της συμβατικών ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη σύμβαση.  

3. Οι παραπάνω τιμές είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και δεν 
αναπροσαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης. 

 4. Κατά την εξόφληση του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
σε ποσοστό 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των παραληφθέντων υλικών (της 
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συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των κρατήσεων του 
άρθρου 5.1.5 της οικείας διακήρυξης), υπό την επιφύλαξη των αναφραφομένων στην 
παράγραφο 5.1.7 της παρούσης. 

 5. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παρ.  7 του άρθρου 5 της 
παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 5ο 
Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ 
στον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αναδόχου, στο 100 % της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6.2 και το 
αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
των υλικών. 

 2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016, όπως παρακάτω: 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/16. 

 

  β. Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών στην αποθήκη του φορέα, και 
βεβαίωση απεγκατάστασης / εγκατάστασης του κλιματιστικού (με μέριμνα του 
Προϊστάμενου / Διοικητή των ΚΥΤ) 

  γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 

  δ. Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής 
ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

  ε. Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του 
Αναδόχου. 

 3. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό. 

 4. Η εξόφληση στο 100 % θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
παραλαβής των υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής κυρώσεων εις βάρος του 
αναδόχου. 

 5. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης και αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.4.4. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:   

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήμου 

0,00072% 
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ΣΥΝΟΛΟ 0,13432% 

Πίνακας 6 

 6. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί του 
καθαρού ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή (άνευ ΦΠΑ) 
συμβατική αξία των υπηρεσιών αφαιρέσουμε τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και 
Τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση 
από την Υπηρεσία, υπό την επιφύλαξη των αναφραφομένων στην παράγραφο 5.1.7 της 
παρούσης. 

 7. Με την έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου για το ν.4681/2020, από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, είναι δυνατόν να καθορισθούν 
διαφορετικα τα θέματα που αφορούν στις νόμιμες κρατήσεις, ισχύον ΦΠΑ και Φόρο 
Εισοδήματος (4%). 

 

Άρθρο 6ο 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος 
κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………/…………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
τ…. ……………………….. ποσού ……………………………………… (…………..,….€), η 
οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας του/των 
Τμήματος/άτων, όπως αυτά ορίζονται στου άρθρου 4.1.1 της οικείας διακήρυξης της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, χρονικής ισχύος αορίστου χρόνου. 

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

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, από την επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν.4412/16.  
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.   

ΑΡΘΡΟ 7 
Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθεια  

και  
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

1  Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τα προς παραλαβή συμβατικά 
υλικά ορίζεται σε δυο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αυτών. 
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2 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για 
την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο 
της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση (σε 
συνεργασία με την Διοίκηση του ΚΥΤ) και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή 
αστοχία προέρχεται λόγω κατασκευής, παραλαμβάνοντας το υλικό από την έδρα του 
ΚΥΤ και την αποκατάσταση της βλάβης / ζημιάς, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
που θα συμφωνηθεί από κοινού και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. 

3  Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων 
του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ), προβαίνει στον 
απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην 
σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 

4  Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της 
εγγυημένης λειτουργίας η ΕΠΠ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου 
στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του 
αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/16. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.  

5 Επισημαίνεται ότι, βλάβες, φθορές ή δυσλειτουργίες που εμφανώς 
προέκυψαν από κακή ή μη επιμελημένη χρήση και ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση, δεν 
καλύπτονται από την αναφερόμενη στο παρόν εγγύηση. 

6 Για την καλή λειτουργία των συμβατικών ειδών της παρούσας, ο Ανάδοχος 
……………….κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-20… εγγυητική επιστολή τ… 
……………………., διάρκειας …… (περιόδου εγγύησης), ποσού ……………… ευρώ, το 
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

 7.. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται με το πέρας της συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται. 

MΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο 8ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προμήθεια 
κλιματιστικών του ΚΥΤ …….. σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που έχουν τεθεί ως 
το Παράρτημα «Α» στην παρούσα σύμβαση.  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Άρθρο 9ο 

Παράδοση - Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης   

 1. Ο προμηθευτής για κάθε τμήμα (Κ.Υ.Τ.) υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά 
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στις έδρες του Κ.Υ.Τ,  με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης, σε μια παράδοση. Τυχόν τμηματικές παραδόσεις δεν θα 
γίνουν δεκτές. 

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

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

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

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

 6. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες [την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ)]  ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν.4412/16, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

 7. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους: 

  α. Με μακροσκοπικό έλεγχο. 

  β. Με πρακτική δοκιμασία. Για το σκοπό αυτό οι συγκροτηθείσες 
τριμελείς επιτροπές (ΕΠΠ) από την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα συμμετέχει ως 
μέλος προσωπικό από τα ΚΥΤ (υπάλληλος της ΥΠΥΤ),  για τον υπόψη έλεγχο και σε 
απόλυτη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή του 
προς προμήθεια υλικού. Τα πρακτικά που θα συνταχθούν και θα αφορούν τον 
ποσοτικό και λειτουργικό έλεγχο θα αποσταλλούν με μέριμνα των ΑΔΤΕ στην 
Αναθέτουσα Αρχή, για την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Σε 
περίπτωση που αριθμός κλιματιστικών δεν τοποθετηθεί σε οικίσκους, αλλά θα 
αποθηκευτούν σε χώρους εντός των ΚΥΤ, η επιπροπή δεν θα προβεί σε λειτουργικό 
έλεγχο σε αυτά, και θα αναφερθεί στο πρωτόκολλο.  

 8. Όταν δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την 
ποιότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα των προς προμήθεια ειδών, τότε η εκάστοτε 
τριμελής επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου των εν 
λόγω ειδών και την αποστολή τους για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο σε διαπιστευμένα 
εργαστήρια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του ν.4412/16. 

9. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
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 10. Η ΕΠΠ, συντάσσει εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα 
αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων. 
 11. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή -
παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
 12. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές 
παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του 
άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

 14. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 15. Ο μακροσκοπικός έλεγχος και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής (πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας)  πραγματοποιείται 
από την αρμόδια ΕΠΠ και θα γίνει εντός 4 εργάσιμων ημερών από την παράδοση των 
υλικών στις έδρες των Κ.Υ.Τ. 
 16. Εντός είκοσι (20) ημερών από τον μακροσκοπικό έλεγχο και την έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής (πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγματοληψίας) από την ΕΠΠ στους χώρους των Κ.Υ.Τ. θα ολοκληρωθούν οι κάτωθι 
ενέργειες: 
  α. Η απεγκατάσταση των προς απεγκατάσταση κλιματιστικών, που θα 
υποδειχθούν από τις Διοικήσεις των ΚΥΤ. 
  β. Η εγκατάσταση των νέων κλιματιστικών. 
  γ. Η μεταφορά των απεγκατεστημένων και τυχόν νέων κλιματιστικών 
που δεν θα εγκατασταθούν, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τις Διοικήσεις των ΚΥΤ. 
 17. Ο ανάδοχος για κάθε τμήμα (Κ.Υ.Τ.) με την ολοκλήρωση των εργασιών της 
παραγράφου 6.2.12 της οικείας διακήρυξης, ενημερώνει την ΕΠΠ. Εντός 4 εργάσιμων 
ημερών οι ΕΠΠ προβαίνουν παρουσία του αναδόχου στην πρακτική δοκιμασία στα νέα 
εγκατεστημένα κλιματιστικά και στην έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων για το σύνολο 
των κλιματιστικών στο ΚΥΤ. Δεν απαιτείται λειτουργικός έλεγχος σε μηχανήματα τα οποία 
δεν θα εγκατασταθούν αλλά θα παραμείνουν στον αποθηκευτικό χώρο των ΚΥΤ. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 10 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

1  Τα δείγματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης σύμβασης προμήθειας υπάγονται στην κατηγορία γ΄, δείγματα 
προμηθευτών από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά. 

Στην κατηγορία αυτή (κατηγορία γ΄) υπάγονται τα δείγματα που 
λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που 
παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση της σύμβασης. 

2  Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να 
είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την μακροσκοπική εξέταση και την 
πρακτική (λειτουργική) δοκιμασία. Η ποσότητα των δειγμάτων (δείγμα – αντίδειγμα) 
για τη διενέργεια δειγματοληψίας της συγκεκριμένης σύμβασης ορίζονται στην 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

3 Τα δείγματα που λαμβάνει η ΕΠΠ καθώς και ο τρόπος / διαδικασία 
ελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, προσδιορίζονται αναλυτικά στην 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και στην παρ. 2.4.3.3 της διακήρυξης.  

4 Η επιστροφή των δειγμάτων στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η 
ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής 
και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και 
μετά από σχετικό αίτημά τους. 

5  Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις 
επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.  

Άρθρο 11ο 

Απόρριψη Παραδοτέου – Αντικατάσταση 

 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

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

MΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο 12ο 

Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου 

 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 6.2 της οικείας διακήρυξης. 

 2. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

  α. Tο υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 4. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

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

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

 9. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
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αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  

Άρθρο 13ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

 2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 3. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του 
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ 
του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου 
έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Ο αριθμός ΕΜΠΑ 
................του υπόχρεου παραγωγού σύμφωνα με την παρ.1 του 130 του Ν.4412 θα 
πρέπει είναι εν ισχύ καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016. 

 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής 
Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία / 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

 5. Ειδικότερα, προβλέπεται η παράδοση των υλικών / ειδών, σύμφωνα με την 
αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

6. Τα προαναφερθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά αφορούν στις ελάχιστες 
επιθυμητές απαιτήσεις και δεν δεσμεύουν τον υποψήφιο σε περίπτωση που αυτός 
επιθυμεί την υποβολή προσφοράς για προϊόντα, αυτονόητα, υψηλότερων ποιοτικών 
τεχνικών χαρακτηριστικών / επιδόσεων. Η εν λόγω προσφορά δεν θεωρείται εναλλακτική. 

7. Δέσμευση θα αποτελέσει μόνο τα αναφερόμενα στην κατακυρωτική 
απόφαση, η οποία θα συνταχθεί με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και αξιολογήσεων 
των στοιχείων των φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και τεχνικών / 
οικονομικών προσφορών. 

8. Ο ανάδοχος  υποχρεούται με μέριμνά του, σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή / Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠ), όπως προβεί στην 
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κατάλληλη συσκευασία των προς παράδοση υλικών, για την αποθήκευση σε κατάλληλες 
υποδομές / εγκαταστάσεις του ΚΥΤ. 

9. Ο προμηθευτής  με δικά του έξοδα θα παραδόσει τα υλικά εντός του 
αποθηκευτικού χώρου, στο χώρο τελικού προορισμού, όπως προσδιορίζεται στο 
Παράρτημα Ι του παρόντος και στη συνέχεια θα προβεί σε απεγκατάσταση υπαρχόντων 
και εγκατάσταση των αντίστοιχων νέων κλιματιστικών. 

10.  Η στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καμία δέσμευση προς τον προμηθευτή  
για την παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας (π.χ. προσωπικό και μέσα εκφόρτωσης, 
κ.λπ.). 

11.  Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 
τόπου παράδοσης που δηλώθηκε με  την προσφορά και με βάση τον οποίο έγινε η 
κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή ή της 
ΑΑ, η αλλαγή της ή των εγκαταστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στη παρούσα και μετά 
από κοινή συναίνεση. 

12.  Με μέριμνα του προμηθευτή πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 
κατάλληλης συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς ειδών.  

13. Επίσης, η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα για το 
σκοπό αυτό, με μέριμνα του προμηθευτή, ενώ και την απεγκατάσταση των υπαρχόντων 
και την εγκατάσταση των νέων να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα εκπαιδευμένο / 
πιστοποιημένο προσωπικό του προμηθευτή. 

14. Ο προμηθευτής  ορίζει ως υπεύθυνο προμήθειας:  

  α. Κύριο, τον ………………………….. (ονοματεπώνυμο, καθήκοντα / 
θέση στην εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας). 

  β. Αναπληρωματικό τον ………………………….. (ονοματεπώνυμο, 
καθήκοντα / θέση στην εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας), 

ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της υλοποίησης της σύμβασης, 
αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε 
πρόβλημα προκύψει. Ο υπεύθυνος προμήθειας ή ο αναπληρωματικός θα πρέπει να είναι 
παρών στο χώρο παράδοσης / προσωρινής αποθήκευσης. 

              Άρθρο 14ο 

Υπεργολαβία 

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

 2. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της 
σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ. 

 3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
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αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) του 
ιδίου ή του νέου υπεργολάβου, με αυτά που είχαν προσκομισθεί από τον αρχικό, (προς 
αντικατάσταση) υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, τα 
οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως (γνωμοδοτικό όργανο), ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η 
ανωτέρω αντικατάσταση (αποφαντικό όργανο).  

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

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

Άρθρο 15ο 
Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – 
Κυρώσεις),  6.1 (Χρόνος παραλαβής υλικών), και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής 
αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις 
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.  

Άρθρο 16ο 
Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκεια 

 1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου. 
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 2. Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής του 
συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

ΑΡΘΡΟ 17  
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
συνεργαζόμενους προμηθευτές – παρόχους που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του 
θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών. 

 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου με νέο προμηθευτή / πάροχο, ο 
πρώτος θα πρέπει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον εντός πέντε (5) 
ημερών πριν την έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή. 

3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόμενου προμηθευτή / παρόχου, θα 
πρέπει να γίνεται χωρίς να επηρεστεί το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των συμβατικών 
ειδών / υλικών. 

Άρθρο 18ο 
Εχεμύθεια 

 1. Ο προμηθευτής, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που 
θα αναλάβει. 

 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του 
προμηθευτή και τυχόν υπεργολάβων. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει 
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω 
πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων 
βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον προμηθευτή κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα 
πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου (άρθρο 15), η 
ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της. 

Άρθρο 19ο 
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

  β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε 
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 
αναφοράς δεν βρέθηκε. και Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 
βρέθηκε. της οικείας διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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  γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 
η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 20ο 
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύμβασης 

  Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-σεων) 
θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σωρευτικά: 

  α. Έχει παρέλθει η διάρκεια αυτής, που έχει τεθεί στην διακήρυξη.  

  β. Αναλώθηκε η συνολική συμβατική αξία της σύμβασης πριν τη λήξη 
της συμβατικής διάρκειας. 

  γ. Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
συμβατικών ειδών στο χώρο που ορίζεται στη παρούσα. 

  δ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

  ε. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα  και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών ρητρών ή επί 
διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

      Άρθρο 21ο 
Συναντήσεις – Αναφορές - Επικοινωνία 

1. Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις 
όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα 
πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης. 

2. Ο ανάδοχος ορίζει ως κύριο και αναπληρωματικό και αποκλειστικά σημείο 
συνδέσμου (PointofContact – PoC) τα πρόσωπα της παρ 14 του άρθρου 13 της 
παρούσας σύμβασης, ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθμισης όλων των θεμάτων της 
παρούσας σύμβασης. 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδης. 

 2. Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

 3. Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. 

 

            ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

        Ο                 Ο 

                       ΔΚΤΗΣ                                       ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α»: Τεχνικές Προδιαγραφές 

«Β»: Τεχνική Προσφορά Αναδόχου 

«Γ»: Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

 

   Ανχης (ΥΠ) Νεκτάριος Τριβήλος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγος (ΥΠ) Τσακνής Γεώργιος  
Αξκός 4ου Γραφείου  

 

 

  
  

  
  
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 994Ζ6-635
20PROC006775802 2020-05-27



Σελίδα 119 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΑΔΑ: 994Ζ6-635
20PROC006775802 2020-05-27



Σελίδα 1 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

   το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
C:\Users\TYLPinternet\Desktop\ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ\2020\ΠΑΡ Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.docx 

 ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

  4ο ΓΡΑΦΕΙΟ  

  20 Μαι 20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/23/3440/Σ.394 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΤ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓOΥ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ 16 ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) 

ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ 2014-2020 
 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΤΥΛΠ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 1 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 13674 

Τηλέφωνο 2102405260 

Φαξ 2102405260 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tylp4gr@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΣΑΚΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.army.gr 

 
2.  Σύντομη Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης 
 

2.1 Αντικείμενο της Σύμβασης 
 

 2.1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κλιματιστικών 
στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα στα ΚΥΤ Λέσβου, 
Χίου και Λέρου, της δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου 
και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους»  με κωδικό ΟΠΣ 5011009 σύμφωνα 
με την με αρ. πρωτ. 1697/Φ.27/18.12.2017 συμφωνία επιδότησης δράσης και την 
τροποποίηση αυτής με αρ.πρωτ: 703/10.04.2020 και σύμφωνα με τις αναλυτικές 
απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα «Ι» της οικείας διακήρυξης 
   2.1.2 Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα: 

 2.1.2.1 Τμήμα 1: Προμήθεια 57 Κλιματιστικών 
12.000 BTU/h για το KYT Λέσβου, εκτιμώμενης (καθαρής) αξίας 31.375,65 € 
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πλέον ΦΠΑ 17%. 

2.1.2.2 Τμήμα 2: : Προμήθεια 21 Κλιματιστικών 12.000 
BTU/h για το KYT Χίου, εκτιμώμενης (καθαρής) αξίας 11.559,45 € πλέον ΦΠΑ 
17%. 

2.1.2.3 Τμήμα 3: Προμήθεια 31 Κλιματιστικών 12.000 
BTU/h για το KYT Λέρου, εκτιμώμενης (καθαρής) αξίας 17.063,95 € πλέον ΦΠΑ 
17%. 

2.1.3   Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω ειδών όπως 
αναφέρονται στο Παράρτημα «Ι» («Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης») της οικείας διακήρυξης.   

2.2  Αξία της Σύμβασης 

2.2.1 Η εκτιμώμενη μέγιστη αξία της σύμβασης, με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση,  ανέρχεται στο ποσό των 59.999,05 € άνευ ΦΠΑ (17%) [ήτοι 
εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17%): 70.198,89 €]. 

2.2.2 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μπορεί να 
μεταβληθεί σε περίπτωση αλλαγής του ΦΠΑ, το οποίο μέχρι 30 Ιουν 20 είναι 17% 
( ΦΕΚ Β΄ 4744 / 23.12.2019). 

2.2.3 Όσον αφορά το επιβαλλόμενο ΦΠΑ και κρατήσεις στην 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
αναφερόμενα στην παρ. 5.1.7 της οικείας διακήρυξης. 

2.2.4 Αναλυτικός Πίνακας υπό Προμήθεια Υλικών 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ / 
ΕΙΔΟΥΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
ΙΚ

Η
 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

Π
Ρ

Ο
Μ

Η
Θ

Ε
ΙΑ

Σ
  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ (€)ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

(με ΦΠΑ 
17%) 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

(με ΦΠΑ 
17%) 

1 ΛΕΣΒΟΥ 
Κλιματιστικό 
12.000 
BTU/h 

57 550,45 644,03 31.375,65 36.709,51 

2 ΧΙΟΥ 
Κλιματιστικό 
12.000 
BTU/h 

21 550,45 644,03 11.559,45 13.524,56 

3 ΛΕΡΟΥ 
Κλιματιστικό 
12.000 
BTU/h 

31 550,45 644,03 17.063,95 19.964,82 

  ΣΥΝΟΛΟ 109  59.999,05 70.198,89 
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2.2.5 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

   42512200-0 (Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί 
τοίχου). 

 3.   Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης Υλικών/Υπηρεσιών 

       3.1  Η διάρκεια της σύμβασης είναι 3 μήνες. 

           3.2  Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν 

τροποποίησης /-σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

  3.2.1 Έχει παρέλθει η διάρκεια αυτής που έχει τεθεί στην 

διακήρυξη.  

  3.2.2 Αναλώθηκε η συνολική συμβατική αξία της σύμβασης 

πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας. 

  3.2.3 Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των συμβατικών ειδών στο χώρο που ορίζεται στην οικεία διακήρυξη. 

  3.2.4 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 

προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

  3.2.5 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 

και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 

κατά τα προβλεπόμενα  από την σύμβαση και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις 

επί επιβολής ποινικών κυρώσεων ή εκπτώσεων ή επί διαδικασίας δικαστικής 

επίλυσης διαφορών. 

  3.2.6 Ο ανάδοχος για κάθε τμήμα (Κ.Υ.Τ.) υποχρεούται να 

παραδώσει τα υλικά στις έδρες του Κ.Υ.Τ,  με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σε μια παράδοση. 

Τυχόν τμηματικές παραδόσεις δεν θα γίνουν δεκτές. 

  3.2.7 Η παραλαβή των υλικών για κάθε τμήμα (Κ.Υ.Τ.) 

(άρθρο 6.2 της οικείας διακήρυξης και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής ή απόρριψης, πραγματοποιείται από τις επιτροπές του εν λόγω 

άρθρου (6.2), όπως παρακάτω: 

    3.2.7.1 Ο μακροσκοπικός έλεγχος και η έκδοση 

των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής (πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου 

και δειγματοληψίας)  πραγματοποιείται από την αρμόδια ΕΠΠ και θα γίνει εντός 4 

εργάσιμων ημερών από την παράδοση των υλικών στις έδρες των Κ.Υ.Τ. 

 3.2.7.2  Εντός είκοσι (20) ημερών από τον 

μακροσκοπικό έλεγχο και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
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(πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας) από την ΕΠΠ στους 

χώρους των Κ.Υ.Τ. θα ολοκληρωθούν οι κάτωθι ενέργειες: 

   3.2.7.2.1 Η απεγκατάσταση των προς 

απεγκατάσταση κλιματιστικών, που θα υποδειχθούν από τις Διοικήσεις των 

ΚΥΤ. 

   3.2.7.2.2 Η εγκατάσταση των νέων 

κλιματιστικών. 

   3.2.7.2.3 Η μεταφορά των απεγκατεστη-

μένων και τυχόν νέων κλιματιστικών που δεν θα εγκατασταθούν, σε χώρους 

που θα υποδειχθούν από τις Διοικήσεις των ΚΥΤ. 

 
   3.2.7.3 Ο ανάδοχος για κάθε τμήμα (Κ.Υ.Τ.) με την 

ολοκλήρωση των εργασιών της παραγράφου 3.2.7.2, ενημερώνει την ΕΠΠ. 

Εντός 4 εργάσιμων ημερών οι ΕΠΠ προβαίνουν παρουσία του αναδόχου στην 

πρακτική δοκιμασία στα νέα εγκατεστημένα κλιματιστικά και στην έκδοση των 

σχετικών πρωτοκόλλων για το σύνολο των κλιματιστικών στο ΚΥΤ. Δεν 

απαιτείται λειτουργικός έλεγχος σε μηχανήματα τα οποία δεν θα 

εγκατασταθούν αλλά θα παραμείνουν στον αποθηκευτικό χώρο των ΚΥΤ  

 
 4. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων 
της παραγράφου 2.2.1 της υπ. αριθ. ……. Διακήρυξης. 

4.1.1 Κράτος - μέλος της Ένωσης. 

4.1.2 Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.). 

4.1.3 Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

4.1.4 Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  

ΑΔΑ: 994Ζ6-635
20PROC006775802 2020-05-27



Β - 5 

Σελίδα 5 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

   το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

4.1.5 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 

των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. 

4.1.6 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

5. Διαδικασία – Κριτήριο Ανάθεσης 

 

5.1 Θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).  

5.2 Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
για τα Τμήματα 1, 2, 3 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία προκύπτει 
βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων των τεχνικών προδιαγραφών. 

5.3 Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για κάθε 
τμήμα ξεχωριστά, από ένα (1) έως και τρία (3) τμήματα (ΚΥΤ) συνολικά και 
να αναδειχθούν ανάδοχοι για όσα από αυτά τα τμήματα μειοδότησαν. 
Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή προσφορά για κάθε 
τμήμα. 

5.4 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο Παράρτημα «Ι» της οικείας Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.   

5.5 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

5.6 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

5.7 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΕΘΑ στον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αναδόχου, στο 100 % της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 6.2 και το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υλικών. 

5.8 Η καταλληλότητα άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, η 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια, η Τεχνική και Επαγγελματική 
Ικανότητα και τα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας, Πρότυπα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης στην εργασία έχει όπως περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 του τεύχους της οικείας διακήρυξης.   
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6. Δικαίωμα Προαίρεσης 
 

  Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προμήθειας, η Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα έως 30 % 
με την προϋπόθεση ότι η αύξηση αυτή είναι εντός της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή μικρότερης ποσότητας έως 50%. Για κατακύρωση μέρους της 
ποσότητας (μικρότερης) του προαναφερόμενου ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον υποψήφιο ανάδοχο. 

 
7. Χρηματοδότηση της Σύμβασης 
 

  Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο υπ. αριθ.  16 της 
Πράξης: «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων τους» η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα 
«Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» με βάση την 
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.: 1697/Φ.27/18.12.2017  και την τροποποίηση 
αυτής με αρ.πρωτ: 703/10.04.2020και έχει λάβει κωδικό MIS 5011009 και 
συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική ένωση (Ευρωπαικό Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (αριθμ.  εναρ. Έργου: 
2017ΣΕ73720001). 

 
8.  Χρονικές Προθεσμίες Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

8.1 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
..../....../........και ώρα ........... . 

8.2 Η διενέργεια του διαγωνισμού (αποσφράγιση των προσφορών) θα 
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών και ώρα ........... (μία (1) ώρα αργότερα από την προθεσμία της παρ 
8.1). 

  Επισημαίνεται: H ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών 
ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 121 του Ν.4412/2016. 

8.3 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε αποστολέα (φυσικό 
πρόσωπο ή ταχυδρομικό κατάστημα). 

8.4 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ. 1.1.3 της οικείας διακήρυξης. 
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 8.5 Η Aναθέτουσα Aρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

8.5.2 Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές. 

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

8.7 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 
παράταση των προθεσμιών.  

9. Δημοσιότητα 

9.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Δεν απαιτείται. 

9.2 Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο 

9.2.1 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

9.2.2 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

9.2.3 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.army.gr  
dideap.mil.gr. στην διαδρομή : ……… ► ………. ► ……... 

9.2.4 Απαιτείται ανάρτηση της απόφασης για τη διενέργεια της ανοιχτής 
διαδικασίας και της διακήρυξης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για 
διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 της 
ΥΠΑΣΥΔ [ΥΑ 2015 (ΦΕΚ 3522Β / 19-9-19 )]. 

9.3  Έξοδα δημοσιεύσεων 

  Δεν υφίστανται. 

10. Ενστάσεις - Παράβολο - Δικαστική Προστασία 

 10.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 
συγκεκριμένη σύμβαση του Ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
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παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση  ενώπιον της ΑΑ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

 10.2 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 
συντέλεση της παράλειψης. 

 10.3 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

10.4 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/16, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί 
να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του 
ν.4412/16. 

10.6 Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

10.7 Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 

10.8 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου 
με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

10.9 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 3.4.2 και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

10.10 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή 
εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής 
που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 
οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

10.11 Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την 
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από 
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητα. 
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11. Ματαίωση Διαδικασίας 

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

12. Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα 3 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
(ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, άρθρο 1.5.2 της παρούσας 
διακήρυξης). Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς 
τους στο Παράρτημα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» 
της παρούσας και συγκεκριμένα επί της παρ. 6 αυτού. 

13. Γλώσσα 

13.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2 Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

13.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

13.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

 13.5 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - 

με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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13.6 Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 

έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

13.7 Κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι αναφερόμενοι στα 

θεσμικά κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, 

Εγκύκλιοι). Σε περίπτωση διαφωνίας ή μη «ακριβούς» απόδοσης κάποιου 

συγκεκριμένου όρου που δύναται να δημιουργήσει παρερμηνείες, θα εξετάζεται 

αρμοδίως και κατά περίπτωση από τις νομικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, λαμβάνοντας 

υπόψη κατά προτεραιότητα την εξιδεικευμένη ορολογία του συμβατικού 

αντικειμένου, την διεθνή βιβλιογραφία και τέλος τα υφιστάμενα λεξικά. 

13.8 Όπου αναφέρονται στο παρόν: «Τομέας δραστηριότητας» / 

«αντικείμενο» της εν λόγω σύμβασης ή «συναφή δραστηριότητα» νοείται, η 

κατασκευή ή / και εμπορία των συγκεκριμένων προς προμήθεια ειδών. 

13.9 Κάθε μορφής επικοινωνία  με την αναθέτουσα αρχή , καθώς και 

μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.  

14. Εγγύηση Συμμετοχής 

   Δεν απαιτείται. 

15. H σύμβαση που θα προκύψει καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Προμηθειών. 

 
 Ανχης (ΥΠ) Νεκτάριος Τριβήλος  
Ακριβές Αντίγραφο                      Διοικητής 
  
  
Υπλγος (ΥΠ) Τσακνής Γεώργιος  
 Αξκός 4ου Γραφείου  
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 ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 
 4ο Γραφείο 
 27 Μαι  20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/23/3440/Σ.394 

 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΤ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓOΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5011009 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ 2014-2020 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΤΥΛΠ (ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ)
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια Κλιματιστικών για τις Ανάγκες των ΚΥΤ των 
Νήσων του Ανατολικού Αιγαίου στο Πλαίσιο Υλοποίησης 
του Υποέργoυ με αριθμό 16 της Δράσης:«Παροχή 
Υπηρεσιών Σίτισης και Καθαριότητας στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) των Νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου και Κάλυψη των Λειτουργικών 
Εξόδων τους» με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5011009 
του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια Κλιματιστικών για την λειτουργία των ΚΥΤ των Νήσων του Ανατολικού 
Αιγαίου.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι / Όχι
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Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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