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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» 
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ΔΡΑΣΗ 19.2.4 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: 
«Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά:παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)». 
  

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
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Υπηρεσία, που διενεργεί το 
διαγωνισμό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ «ΑΡΤΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ 

CPV 39314000-6 (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου) 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού  

για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 
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ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ» 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ 
<ΑΡΤΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ> 

Ταχυδρομική διεύθυνση Aγίας Σοφίας 4, Προσήλιο,  

Πόλη Σβορώνος Πιερίας 

Ταχυδρομικός Κωδικός 60100 

Χώρα1 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS2 GR125 

Τηλέφωνο 2351079315 

Φαξ 2351078044 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mitropolipr@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Δήμου Βασίλειος,  τηλ.2351045081 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  http://www.imkitrous.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 4  Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), με 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών χορήγησης συσσιτίων  . 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής  ( η οποία αφορά την παρούσα σύμβαση) είναι η  παροχή 
υπηρεσιών χορήγησης συσσιτίων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 6  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.7 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

                                                           
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

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

4 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 
κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

5 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

6 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
7 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 

http://www.imkitrous.gr/
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γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης8 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με  συγχρηματόδοτηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., και συγκεκριμένα από την 
ΣΑ 082/1. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ08210000. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ «ΑΡΤΟΣ Ο 
ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ» η οποία έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με βάση την Απόφαση 
Ένταξης με αρ. πρωτ. 7675/30-12-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011317449 9. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 
προσέγγιση CLLD LEADER» με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η     προμήθεια εξοπλισμού της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ «ΑΡΤΟΣ Ο 
ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ». Συγκεκριμένα 
προβλέπεται να γίνει προμήθεια υλικών που κατατάσσονται σε κατηγορίες οι οποίες αναλυτικά 
παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 39314000-6 (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου).10 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη και τις ποσότητες της παρούσας διακήρυξης, τα οποία είναι τα 
εξής: 

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) 

Α.Τ. 01 Λάντζα κλειστή με δύο λεκάνες, διάστασης 190 x 70 x 90 cm 3,00 

Α.Τ. 02 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 180 x 70 x 90 εκ. 2,00 

Α.Τ. 03 Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου, διαστάσεων 50x30x2 εκ. 3,00 

Α.Τ. 04 
Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 50LT διαμέτρου Ø 38 x 60,5 εκ. 7,00 

Α.Τ. 05 
Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών διαστάσεων 200 x 70 x 90 cm. 1,00 

                                                           
8 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
9 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
10  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 
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Α.Τ. 06 
Ράφι επιτοίχιο εξωτερικών διαστάσεων 190 x 35 x 15 εκ. 1,00 

Α.Τ. 07 
Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών διαστάσεων 160 x 70 x 90 cm. 2,00 

Α.Τ. 08 
Ράφι επίτοιχο, εξωτερικών διαστάσεων 160 x 35 x 15 εκ. 2,00 

Α.Τ. 09 
Πολυκοπτικό μηχάνημα χαμηλών στροφών 6,5kg/min 1,00 

Α.Τ. 10 
Λάντζα πλύσης χεριών επιτοίχια, Διαστάσεων 40 x 32 εκ. 4,00 

Α.Τ. 11 
Επιδαπέδια μηχανή αποφλοιώσεως 18kg, παραγωγής 220kg/h 1,00 

Α.Τ. 12 Τροχήλατη λεκάνη μουλιάσματος μαχαιροπίρουνων εξωτερικών 
διαστάσεων 70 x 70 x 60 εκ 1,00 

Α.Τ. 13 
Λάντζα κλειστή με δύο λεκάνες, διάστασης 170 x 70 x 90 cm 1,00 

Α.Τ. 14 
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων χρωμίου διαστάσεων 152 x 46 x 180 εκ. 3,00 

Α.Τ. 15 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων χρωμίου με διαστάσεις 106 x 46 x 180 
εκ. 3,00 

Α.Τ. 16 
Τραπέζι εργασίας με ράφι  διαστάσεων 200 x 70 x 90 εκ. 1,00 

Α.Τ. 17 
Ανοιχτήρι κονσερβών Εξωτερικών διαστάσεων 18 x 8 x 61 εκ. 1,00 

Α.Τ. 18 Ψυκτικός θάλαμος-κατάψυξη Εσωτερικών διαστάσεων 260x200x220 
εκ. 1,00 

Α.Τ. 19 
Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης Εξωτερικών διαστάσεων 
400x300x220 εκ 1,00 

Α.Τ. 20 
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 
150 x 46 x 160 εκ 4,00 

Α.Τ. 21 
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 
120 x 46 x 160 εκ. 3,00 

Α.Τ. 22 
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 
130 x 46 x 160 εκ. 1,00 

Α.Τ. 23 Καταιονιστήρας πρόπλυσης επιτραπέζιος με μπαταρία νερού 2,00 

Α.Τ. 24 Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 75LT διαμέτρου Ø 48 x 68,5 εκ 1,00 

Α.Τ. 25 Πλυντήριο σκευών εμπρόσθιας φόρτωσης 1,00 

Α.Τ. 26 
Τράπεζα παραλαβής άπλυτων Εξωτερικών διαστάσεων 140 x 70 x 90 
εκ. 1,00 

Α.Τ. 27 
Αριστερή είσοδος πλυντηρίου με 1 λεκάνη Εξωτερικών διαστάσεων 
110 x 74 x 85 εκ. 1,00 

Α.Τ. 28 

Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών hood type ωριαίας απόδοσης 
τουλάχιστον 40 καλαθιών 500x500mm, ήτοι 720 πιάτα ή 1.440 
ποτήρια 1,00 

Α.Τ. 29 Δεξιά έξοδος πλυντηρίου Εξωτερικών διαστάσεων 110 x 74 x 85 εκ. 1,00 

Α.Τ. 30 
Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη εξωτερικών διαστάσεων 122 x 53 x 
180 εκ. 1,00 

Α.Τ. 31 
Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη εξωτερικών διαστάσεων 152 x 53 x 
180 εκ. 1,00 

Α.Τ. 32 
Τροχήλατο πιάτων, μονό Εξωτερικών διαστάσεων 97.3 x 42.3 x 73.5 
εκ. 1,00 
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Α.Τ. 33 
Τροχήλατο καλαθιών πλυντηρίου Εξωτερικών διαστάσεων 51.3 x 51.3 
x 20.5 εκ. 1,00 

Α.Τ. 34 Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας συντήρηση, χωρητικότητας 600lt 3,00 

Α.Τ. 35 
Ψυγείο πάγκος 2 θυρών χωρητικότητας 280lt, εξωτερικών 
διαστάσεων 140 x 70 x 86,5 εκ 1,00 

Α.Τ. 36 Ζαμπονομηχανή με μαχαίρι διαμέτρου 30 εκ 1,00 

Α.Τ. 37 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 80 x 70 x 90 εκ. 1,00 

Α.Τ. 38 
Λάντζα με δύο λεκάνες 50Χ50cm, εξωτερικών διαστάσεων 130 x 70 x 
90 cm. 1,00 

Α.Τ. 39 Τραπέζι εργασίας Εξωτερικών διαστάσεων 140 x 70 x 90 εκ. 1,00 

Α.Τ. 40 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 160 x 70 x 90 εκ 1,00 

Α.Τ. 41 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 180 x 35 x 15 εκ. 2,00 

Α.Τ. 42 
Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας κατάψυξη Εξωτερικών διαστάσεων 70 x 
80 x 205 εκ. 1,00 

Α.Τ. 43 
Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm Εξωτερικών διαστάσεων 
190 x 70 x 90 εκ. 1,00 

Α.Τ. 44 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 35 x 15 εκ. 1,00 

Α.Τ. 45 
Ψυγείο πάγκος 3 θυρών συντήρηση Εξωτερικών διαστάσεων 185 x 70 
x 86,5 εκ. 2,00 

Α.Τ. 46 
Τροχήλατος θερμοθάλαμος συντήρησης φαγητών, δύο θαλάμων 
χωρητικότητας 16GN1/1 έκαστος. 1,00 

Α.Τ. 47 
Φούρνος κυκλοθερμικός & ατμού χωρητικότητας 10 σχαρών GΝ 2/1 
ή 20 GΝ 1/1 2,00 

Α.Τ. 48 
Βάση φούρνου διαστάσεων κατάλληλων για τον επιλεγμένο φούρνο 
και ύψους 62 εκ 2,00 

Α.Τ. 49 
Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο στο κάτω μέρος Εξωτερικές 
διαστάσεις 80 x 90 x 87 εκ. 1,00 

Α.Τ. 50 Βραστήρας έμμεσου θερμάνσεως 150lt, ηλεκτρικός επιδαπέδιος 1,00 

Α.Τ. 51 
Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο στο κάτω μέρος Εξωτερικές 
διαστάσεις 40 x 90 x 87 εκ. 2,00 

Α.Τ. 52 Ανατρεπόμενο τηγάνι ηλεκτρικό 80 lt με ηλεκτροκίνητη ανατροπή 1,00 

Α.Τ. 53 
Κλειστή κουζίνα ηλεκτρική με επιφάνεια ψήσεως στο πάνω μέρος και 
ανοικτό ερμάριο στο κάτω 1,00 

Α.Τ. 54 Μπαταρία νερού για συσκευές επιδαπέδιες 1,00 

Α.Τ. 55 Φριτέζα ηλεκτρική 22lt + 22lt επιδαπέδια 1,00 

Α.Τ. 56 
Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm αριστερά Εξωτερικών 
διαστάσεων 190 x 70 x 90 εκ. 1,00 

Α.Τ. 57 
Τραπέζι εργασίας με ράφι, τροχήλατο . Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 
80 x 90 εκ. 1,00 

Α.Τ. 58 
Ραφιέρα 4 επιπέδων, χρωμίου εξωτερικών διαστάσεων 122x 46 x 180 
εκ. 1,00 

Α.Τ. 59 Πλυντήριο-στεγνωτήριο στήλη 8kgr. 1,00 

Α.Τ. 60 Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm δεξιά . Εξωτερικών 
διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ. ύψος. 1,00 

Α.Τ. 61 
Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ. 3,00 

Α.Τ. 62 
Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 35 x 15 εκ 2,00 

Α.Τ. 63 
Ανοξείδωτος λιποσυλλέκτης 95 λίτρων βαρέως τύπου 8,00 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 118.040,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 95.194,00 ΦΠΑ : 22.846,56). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δεκατέσσερις μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 11 τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως12:  

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)13, “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», 

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

 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,   

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

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

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

 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”, 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

                                                           
11 Άρθρο 86 ν.4412/2016.  
12 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. 

13 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»14, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»15.   

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

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 της υπ’ αρ. πρωτ. 7675/30-12-2019 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ 
«ΑΡΤΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ». 

  της υπ΄αριθμ. 3438/ 26-06-2020 σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για τον έλεγχο νομιμότητα της παρούσας διακήρυξης, 

της υπ΄αριθμ απόφασης 7/2020 από 09-07-2020 Απόφασης του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής περί 
έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού, της διαδικασίας διαβούλευσης και 
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 20 μέρες μετά τη δημοσίευση της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.,  

                                                           
14 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

15      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης ορίζεται η 01.09.2020 ημέρα Τρίτη.  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 01.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 
15:00. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 21.09.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 16 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 17.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.18:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 95750 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 19 20 21 22, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : στις τοπικές εφημερίδες ΕΠΤΑ, Ολύμπιο Βήμα, Ενημέρωση. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)23  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.imkitrous.gr στην διαδρομή : Αρχική, την ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔHΣ.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο .  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.   

17 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
18 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 
19 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  

20 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

21 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

22  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 
Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

23  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους24  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

                                                           
24 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,25  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η από 09-07-2020 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του διαγωνισμού 
2. η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ) 
3. Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr26, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αρ. 
56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β' 1924/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

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

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

26 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

http://www.promitheus.gov.gr/




                                                                                         

 

 

Σελίδα 13 

άρθρου 8 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β' 1924/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης  “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις27: 

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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)28. 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. 29.  

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.30  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

                                                           
27 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

29 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
30 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 

43 του ν. 4605/2019. 
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

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. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις32 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)33, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών34, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

                                                           
31 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
32 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
33  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
34 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.35 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή36 για την υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.37   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής38 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής39, ποσού  
χιλίων εννιακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.903,88) ευρώ40.  

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

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201641. 

                                                           
35 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. 

36 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
37 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
38 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
39 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 

          Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72 
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).   
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού42  

 

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 αμετάκλητη43 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) 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),  

β) 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,  

γ) 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),  

δ) 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,  

ε) 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), 

                                                                                                                                                                                                 
41 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και 

την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
42 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
43 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/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). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου44. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν 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.45 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει 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: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

                                                           
44 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
45 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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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 ββ) 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 υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 46 

 

2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.3.2, 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. Αποκλείεται47 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις48:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201649,  

(β) 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 λειτουργίας,50  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

                                                           
46 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
47 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

48  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
 
49 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος 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 του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 51 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 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 οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)52 και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). 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 απόφαση 53. 

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. 
4412/201654. 

                                                           
51 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης, 

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
52 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
53 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
54  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
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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. 

 

Κριτήρια Επιλογής55  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας56  

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

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

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 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.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .57  

 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, 
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ58 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

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

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

56 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
57 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
58 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική 
υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης 
και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη 
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών59 

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 υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
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.  

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.60 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα61 62 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201663. 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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 ισχύουν64. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

                                                                                                                                                                                                 
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

59       Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’). 
60 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
61 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   

62  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

63 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
64 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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 δικαιολογητικών65. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.66 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του67.Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.268 και 2.2.3.469 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του70. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω 

                                                           
65  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
66 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.   
67  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
68 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

69 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
70  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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πιστοποιητικού, υποβάλλεται 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 Εσόδων71. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του72 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 πιστοποιητικού73 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Και  

ε) 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 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

                                                           
71 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
72      Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
73  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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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.74 

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,75 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. 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 76.  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. 

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. 

                                                           
74 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

75  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

76  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019.  
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Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους77 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.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης78  

Κριτήριο ανάθεσης79 της Σύμβασης80 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής81 . 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη μελέτη για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 82. 

 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

                                                           
77 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
78 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
79 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

80 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

81 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 

82      Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012. 
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είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής83. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».84 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 85 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.86 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)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. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

                                                           
83 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
84 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 
85  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
86 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα87, 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. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά), σύμφωνα με  τα 
υποδείγματα τεχνικής προσφοράς (έντυπο συμμόρφωσης του Παραρτήματος I) & οικονομικής προσφοράς 
του Παραρτήματος II. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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.88 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

                                                           
87 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
88 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/201989 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται 
σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή 
περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος 
υποβολής τους   
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επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.89 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν90: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/201691, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης , 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στη σχετική μελέτη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζομένου θα δίδονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν 
ζητούνται ως Επιθυμητά. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ι. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών όπου θα 
παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των ειδών, για να ελεγχθεί η συμφωνία τους με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο είδος (ανά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΉ). 

ΙΙ. Τεχνικά φυλλάδια ή/και εικόνες (PROSPECTUS) όπου θα φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα 
προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 

III. 

                                                           
89 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα 
να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο 
του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

90 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 
91 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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1. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η μεταφορά, 
η παράδοση και η τοποθέτηση ορισμένων υλικών όπου ζητηθεί από την υπηρεσία στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις που αφορά την συγκεκριμένη προμήθεια. 

2. Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα υπό προμήθεια 
υλικά με ολόκληρο τον εξοπλισμό τους θα παραληφθούν και θα δοθούν πλήρως σε λειτουργία. Σε 
αντίθετη περίπτωση αν παρουσιάζουν λειτουργικές ανωμαλίες θα επιστρέφονται πίσω στον προμηθευτή 
και θα αντικαθίστανται με νέα από τον ίδιο. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 
παραδώσει πλήρης συναρμολογημένα όπου ζητηθεί από την υπηρεσία (ορισμένα από τα υπό προμήθεια 
ΕΙΔΗ) σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και παραδοτέα στις κτιριακές εγκαταστάσεις που αφορά την 
συγκεκριμένη προμήθεια. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου για Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον για 
όλα τα υλικά. 

Θα δηλώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση η προσφερόμενη χρονική ισχύς Εγγύησης καλής λειτουργίας, η 
οποία και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από Ένα (1) χρονολογικό Έτος και θα ισχύει από την ημερομηνία 
της παραλαβής. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει Εγγύηση καλής λειτουργίας ή να δώσει βαρύτητα 
π.χ. στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό όπως ηλεκτρικές κουζίνες, ψυκτικά μηχανήματα κλπ. 

5. Επίσης στην τεχνική προσφορά όπου απαιτείται θα επισυνάπτεται & θα κατατεθεί απαραίτητα η 
δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή (αντίγραφο πιστοποιητικού CE) ή πιστοποιητικά ποιότητας 
που κατατίθεται για την αναγνώριση της ποιότητας του είδους που προσφέρεται.  

6. Για τα υλικά θα κατατεθεί δήλωση ή βεβαίωση του προμηθευτή ότι διαθέτουν Πιστοποιητικά 
ποιότητας κατά ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ (ευρωπαϊκές νόρμες) όπου είναι εφικτό και θα κατατεθούν τα 
αντίστοιχα πρότυπα ΕΝ για τα υλικά της εν λόγω προμήθειας. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή (διαγωνιζόμενου) ότι εγγυάται την προμήθεια ανταλλακτικών, 
τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια και σε χρονικό διάστημα τριανταπέντε (35) ημερών από την ζήτησή τους - 
παραγγελία. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο 
που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των απαραιτήτων ανταλλακτικών & αναλωσίμων στο 
φορέα. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή (διαγωνιζόμενου) ότι τα υπό προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικά 
υλικά θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν της διετίας) και 
από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς παραγωγής. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή (διαγωνιζόμενου) ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε 
εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη Αρμόδια Αρχή για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών – 
υλικών, ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση στις κτιριακές εγκαταστάσεις που αφορά την συγκεκριμένη 
προμήθεια. 

10. Δήλωση του προμηθευτή (διαγωνιζόμενου) που ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο 
στο οποίο θα κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος, τον τόπο, την προέλευση (και το έτος παραγωγής 
αν είναι εφικτό), εάν έχει ήδη κατασκευαστεί. 
11. Δήλωση για την συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
περί τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών. 

12. Θα δηλωθεί εκ μέρους του προμηθευτή ότι θα εγγυάται το SERVICE δηλαδή την εκτέλεση επισκευών 
& τη συντήρηση των υλικών τουλάχιστον για 1 έτος (Υπεύθυνη Δήλωση) σε περίπτωση βλαβών για τις 
οποίες δεν θα ευθύνεται ο προμηθευτής μετά από την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως. 

Ζητείται να υπάρχει κεντρικό συνεργείο επισκευών (τεχνική υποστήριξη - service) & ο τρόπος που 
προτίθεται ο κατασκευαστής να αντιμετωπίζει τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής service (η ποιότητα 
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και η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών - οργανωτική δομή) των παραπάνω εν λόγω υλικών (τόπο 
και χρόνο εξυπηρέτησης - χρόνος άμεσης διάθεσης σε περίπτωση ανάγκης κ.λπ.). 

 

Αν ο προμηθευτής δεν μπορεί να αναλάβει ο ίδιος την επισκευή – service τότε μπορεί να δώσει σε 
εξωτερικό συνεργείο την τεχνική υποστήριξη όπου θα δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση η ανάληψη 
υποχρέωσης από ειδικευμένο συνεργείο (για συγκεκριμένο είδος) και θα μνημονεύεται η συνεργασία 
μεταξύ προμηθευτή και συνεργείου υποστήριξης. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε βασικά κατασκευαστικά τμήματα ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται (δεν θα 
γίνονται ΔΕΚΤΕΣ και θα Απορρίπτονται ως Απαράδεκτες). Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή 
ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Εάν κατά́ την εξέταση μιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. Εάν σε μια προσφορά 
διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται (τεκμηριωμένα) από την αρμόδια 
επιτροπή αν είναι ουσιώδης ή επουσιώδης. Προσφορά που έχει τεχνικές αποκλίσεις, είτε σε ένα είτε σε 
περισσότερα είδη κάποιου τμήματος, οι οποίες έχουν κριθεί ως επουσιώδεις, κρίνεται ως τεχνικά 
αποδεκτή. Αντίθετα, εάν έστω και μια απόκλιση έχει κριθεί τεκμηριωμένα ως ουσιώδης, η προσφορά για 
το τμήμα αυτό κρίνεται ως τεχνικά μη αποδεκτή και απορρίπτεται. Απόκλιση από απαίτηση των τεχνικών 
προδιαγραφών που έχει χαρακτηρισθεί ως απαράβατος όρος, είναι εξ ορισμού ουσιώδης..  
Επίσης, στην Τεχνική Προσφορά,  να περιέχονται: 

 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν92. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  όπως 
ορίζεται κατωτέρω : 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα, δηλ. ανά είδος και συνολικά για όλα τα είδη. 93 

Αν  στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο ‘οικονομική προσφορά’ την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ Της Παρούσας Διακήρυξης ,σε μορφή pdf. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως 
άνω τιμή αναφοράς για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  

                                                           
92 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
93 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
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αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ, που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης94. 

Για τη διαμόρφωση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς βάσει τιμής, θα 
ληφθεί υπόψη η τιμή της προσφοράς προ Φ.Π.Α., αλλά περιλαμβανομένων των κρατήσεων και 
οποιωνδήποτε δαπανών για την παράδοση των υλικών στον τόπο παράδοσης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή95 στο κεφάλαιο B του Παραρτήματος I της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών96   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

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 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. 

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 προσφορών97 

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

                                                           
          94 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 
95 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
96 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
97 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) 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, 

γ) 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, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) 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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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών98 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 99,, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 24-09-2020 και ώρα 9:00,  ήτοι την  τρίτη [3] εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου100. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 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 και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

                                                           
98 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
99  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
100 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών101. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή102 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή 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.  

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 προσφορές.103   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων104 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.105 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.106 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου107 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 108 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης109 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 στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

                                                           
101  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
102 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
103 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
104 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του 
ν.4605/2019. 

105  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
106  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
107 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
108 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    
109 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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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 - 2.2.5  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά 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 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών110. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των (10) δέκα ημερών, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές111 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.112 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά113 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του114.  

                                                           
110  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
111  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
112  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
113  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
114 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 
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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 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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 ανωτέρω115 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.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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 
οριστικά116, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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 συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 117. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες118 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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 ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά119.  

                                                           
115  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
116  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
117  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής. 

118 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
119  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 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 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής120 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης121. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά122 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών123 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.124  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

                                                           
120 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
121 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
122 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
123 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
124  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας125 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής.126 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ.127 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου128. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής129. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά130. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

                                                           
125 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
126  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
127 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
128  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
129  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
130 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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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 μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

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 ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 131 

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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύεται ,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 των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

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

                                                           
131 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .132 

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.133. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της134 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/135 136 και 
προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την τροποποίηση των 
συμβάσεων. 

                                                           
132 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
133 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
134  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
135 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
136 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης137  

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

α) η σύμβαση 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 στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

                                                           
137 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

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

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. 4412/2016138, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 139 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016140 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)141 . 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος142  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  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα 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, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

                                                           
138 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
139  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
140 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

141 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

142 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο143 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων144   

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

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

                                                           
143 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
144 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016145. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                           
145   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά το αργότερο ως 5 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης, με τόπο παράδοσης την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ή νωρίτερα σύμφωνα με την τυχόν διαφορετική 
προσφορά του/των αναδόχου/αναδόχων. Η παράδοση τους θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
προμηθευτή. 
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 ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16146  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα IIIτης παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά 

την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε λεπτομερή 

μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των ειδών. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

τους εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωσή τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές των  

προσφορών των αναδόχων. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

                                                           
146 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την παράδοσή τους από τον 

προμηθευτή, ενώ η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την παραλαβή. 

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. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.147 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. 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. 

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

                                                           
147 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας148  

Τα υπό προμήθεια είδη, απαιτείται να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αναγκαίες εγ γυήσεις 
λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών στο Παράρτημα Ι.  

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 και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή149 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. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή 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 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 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.  
 
6.5.2 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.  
 
6.5.3 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 παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).150 

                                                           
148 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
149   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
150  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 

ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ «ΑΡΤΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ.  Η Διακήρυξη συντάχτηκε λαμβανομένων υπόψη 
και των διατάξεων του Ν. 4412/2016. 

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας της κουζίνας συσσιτίων του Ιδρύματος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ <ΑΡΤΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ>. 
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά για όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού στο ποσό των 
118.040,56 € ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από α)την ενωσιακή 
συμμετοχή η οποία καλύπτεται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και β) 

εθνική συμμετοχή Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης,  που 
εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2  "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις 
Δημοσίου χαρακτήρα", Υποδράση 19.2.4.2. "Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών 
(π,χ, παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λ.π.)"  . 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό διαγωνισμό, 
λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα 
προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  

Ακολουθούν τεχνικές περιγραφές και ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ανά κατηγορία προϊόντων. 

 

Γενικοί όροι:  
Όλος ο εξοπλισμός της κουζίνας όπως αυτός περιγράφεται παρακάτω θα διαθέτει τα απαιτούμενα από το 
υγειονομικό πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα υλικά και μικροϋλικά.  
Όλος ο εξοπλισμός που για να λειτουργήσει πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυα όπως αυτά της ύδρευσης, 
ζεστών νερών χρήσης, αποχέτευσης ή και ισχυρών ρευμάτων, θα συνδεθεί από πιστοποιημένους τεχνίτες 
και βοηθούς τους συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών  και το κόστος 
όλων αυτών θα είναι ενσωματωμένο στην τιμή προμήθειας. 
/Καθώς οι εγκαταστάσεις των δικτύων σύνδεσης του εξοπλισμού με την ύδρευση, αποχέτευση και ισχυρά 
ρεύματα είναι υφιστάμενες, ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για λειτουργία 
χωρίς την απαίτηση αλλαγής εγκαταστάσεων.   
Όλος ο εξοπλισμός που είναι σταθερός και απαιτείται η στερέωση του σε τοίχους ή και στο πάτωμα θα 
τοποθετηθεί από τεχνίτες και βοηθούς τους συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών  και το κόστος όλων αυτών θα είναι ενσωματωμένο στην τιμή προμήθειας. 
Οι διαστάσεις του εξοπλισμού στο παρόν είναι όπως έχει προκύψει από τα σχέδια της μελέτης κατά 
προσέγγιση. Οι ακριβείς διαστάσεις του εξοπλισμού θα προκύψουν από τον ανάδοχο, μετά από αυτοψία 
στον χώρο εγκατάστασης. Τα τραπέζια, οι λάντζες και τα ράφια θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις 
ακριβείς διαστάσεις του χώρου. Στους τοίχους που θα τοποθετηθεί εξοπλισμός δεν θα υπάρχουν κενά 
ούτε μεταξύ τους αλλά ούτε και στα σημεία συναρμογής με τους τοίχους.   
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Α.Τ.01 Λάντζα κλειστή με δύο λεκάνες, διάστασης 190 x 70 x 90 cm. 
Λάντζα με δύο λεκάνες 50Χ50CM, εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εξωτερικών 
διαστάσεων 190 x 70 x 90 (±3) εκ. ύψος. Διαθέτει δύο λεκάνες διαστάσεων 50 x 50 x 32 (± 2) εκ. βάθος 
έκαστη. Η άνω επιφάνειά τους είναι υποβαθμισμένη κατά 15 χιλ. και διαθέτει ρύση προς τη λεκάνη. Η 
λάντζα θα διαθέτει συρόμενες πόρτες, ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος, στιβαρή κατασκευή, ράφι αντοχής 
και σήκωμα στην πλάτη για τοποθέτηση σε τοίχο. Οι λεκάνες θα βρίσκονται αριστερά ή δεξιά ανάλογα με 
το σχέδιο της μελέτης. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα 
για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ. 02 Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 90 cm. 
Τραπέζι εργασίας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 90 
(±3) εκ. Φέρεται επί τεσσάρων ανοξείδωτων ποδαρικών ρυθμιζομένου ύψους και διαθέτει σήκωμα στην 
πλάτη για τοποθέτηση σε τοίχο. 

 
Α.Τ. 03 Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου, διαστάσεων 50x30x2 εκ.  
Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου, διαστάσεων 50x30x2 (±1) εκ. Σε χρώμα που θα επιλεγεί από την 
επιβλέπουσα αρχή)  

 
Α.Τ.04 Τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 50LT διαμέτρου Ø 38 x 60,5 εκ. 
Τροχήλατος κάδος απορριμμάτων όγκου τουλάχιστον 50LT διαμέτρου Ø 38 (±2) x 55 εκ (τουλάχιστον). Ο 
κάδος είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και φέρεται σε τουλάχιστον τρείς 
περιστροφικούς τροχούς, διαθέτει πεταλ και ρόδες.  
 

Α.Τ. 05 Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών διαστάσεων 200 x 70 x 90 cm.  
Τραπέζι εργασίας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα με ένα ράφι. Εξωτερικών διαστάσεων 200 x 70 x 
90 εκ.  Φέρεται επί τεσσάρων ανοξείδωτων ποδαρικών ρυθμιζομένου ύψους και διαθέτει σήκωμα στην 
πλάτη για τοποθέτηση σε τοίχο.  

 
Α.Τ. 06 Ράφι επιτοίχιο εξωτερικών διαστάσεων 190 x 35 x 15 εκ.  
Ράφι επιτοίχιο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 35 (τουλάχιστον) x 
15 (τουλάχιστον) εκ. Η πλευρά που βρίσκεται προς την πλευρά του εργαζομένου είναι στρογγυλεμένη 
(κουρμπαριστή). Η πλάτη γυρίζει προς τα πάνω κατά 50 mm. Τα ράφια είναι σχεδιασμένα να στηρίζονται 
κατ’ ευθείαν επάνω στον τοίχο χωρίς την βοήθεια ειδικών μπρακεττών (φορουσιών) στήριξης. 

 
Α.Τ. 07 Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών διαστάσεων 160 x 70 x 90 cm.  
Τραπέζι εργασίας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εξωτερικών διαστάσεων 160 x 70 x 90 
εκ. Φέρεται επί τεσσάρων ανοξείδωτων ποδαρικών ρυθμιζομένου ύψους και διαθέτει σήκωμα στην πλάτη 
για τοποθέτηση σε τοίχο.  

 
Α.Τ. 08 Ράφι επίτοιχο, εξωτερικών διαστάσεων 160 x 35 x 15 εκ.  
Ράφι επίτοιχο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. Εξωτερικών διαστάσεων 160 x 35 x 15 εκ. Η 
πλευρά που βρίσκεται προς την πλευρά του εργαζομένου είναι στρογγυλεμένη (κουρμπαριστή). Η πλάτη 
γυρίζει προς τα πάνω κατά 50 mm. Τα ράφια είναι σχεδιασμένα να στηρίζονται κατ’ ευθείαν επάνω στον 
τοίχο χωρίς την βοήθεια ειδικών μπρακεττών (φορουσιών) στήριξης. 

 
Α.Τ. 09 Πολυκοπτικό μηχάνημα χαμηλών στροφών 6,5kg/min  
Πολυκοπτικό μηχάνημα χαμηλών στροφών με δύο στόμια τροφοδοσίας το ένα σε σχήμα φασόλι περίπου 
139cm2, το άλλο στρογγυλό περίπου 58mm. Θα είναι προδιαγεγραμμένο να τρίβει τυρί, κόβει σε φέτες, 
σε ζουλιέν, σε κύβους, σε σχήμα κλασσικής πατάτας τηγανητής, σε διάφορα σχήματα και μεγέθη με 
απόλυτη ακρίβεια, θα είναι σχεδιασμένο για την κοπή ακόμα και των πιο μαλακών και ευπαθών 
λαχανικών  (π.χ. μαρούλι, ντομάτα, πιπεριά). 
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Bάρος συσκευής 15kg. Η συσκευή θα είναι ηλεκτρική με κινητήρα 375 στροφών ανά λεπτό περίπου, 
ισχύος περίπου 550W και τάση 220V/50Hz/1ph. Θα συνοδεύεται από 6 τουλάχιστον δίσκους (κοπής 2mm, 
κοπής 8mm, τρίφτης για μακαρόνια 1,5mm, τρίφτης για πίτσα 5mm,  ζουλιέν 2x4mm, κοπής πατάτας 
10x10mm). Θα διαθέτει μαγνητική ασφάλεια και διακόπτη on-off και η παραγωγή του θα είναι: 120-200 
Kg ανά ώρα ή 6,5 Kg ανά λεπτό ή έως 300 κουβέρ. Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου: 36x30x59εκ. Το 
πολυκοπτικό θα είναι ισοδύναμων χαρακτηριστικών με το ενδεικτικού τύπου ROBOT COUPE, model CL 
50Ε. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή 
λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ. 10 Λάντζα πλύσης χεριών επιτοίχια, Διαστάσεων 40 x 32 εκ.  
Λάντζα πλύσης χεριών επιτοίχια,  κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεων 40 x 32 εκ. με 
βαλβίδα γονάτου και βρύση. Στο κόστος περιλαμβάνεται και αυτό της σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα 
για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ. 11 Επιδαπέδια μηχανή αποφλοιώσεως 18kg, παραγωγής 220kg/h.  
Συσκευή για αποφλοίωση πατάτας και καρότων 18Kg παραγωγής 220kg/h, με βάση για επιδαπέδια 
τοποθέτηση. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, άνω κάλυμμα από πολυκαρμπονοζέ υλικό ασφαλές 
τρόφιμα, μικροδιακόπτης ασφαλείας στο άνω κάλυμμα και στην έξοδο, κουμπί για την εξαγωγή του 
προϊόντος, χρονόμετρο 0 - 4 λεπτών, αυτόματη εκτόξευση νερού για την εξάλειψη καταλοίπων, στο 
βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και ένας δίσκος λείανσης. Εξαρτήματα: Ατσάλινη βάση (στάνταρ στα 
επιδαπέδια μοντέλα), δίσκος λείανσης, καλάθι φυγοκέντρησης, συρτάρι με φίλτρο (μόνο για επιδαπεδια 
μοντέλα), πλευρικά λειαντικά. Ο κάδος, το σώμα και η πόρτα της μηχανής είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Το κάτω μέρος της μηχανής μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένος στεγανά ο 
ηλεκτροκινητήρας είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η μηχανή τοποθετείται επί 
ανοξειδώτου βάσεως και φέρει ανοξείδωτο φίλτρο περισυλλογής των φλοιών των λαχανικών. Ο πίνακας 
ελέγχου είναι στεγανός και έχει διακόπτη εκκίνησης, διακόπτη STOP και χρονοδιακόπτη, για τη ρύθμιση 
του χρόνου λειτουργίας της μηχανής. Επίσης διαθέτει διακόπτη ασφαλείας και διακόπτη για την 
εκφόρτωση των πατατών μετά το τέλος της διαδικασίας αποφλοίωσης. Η συσκευή λειτουργεί με 
ηλεκτροκινητήρα ισχύος 1,1kW τάσης 380 V. Η μηχανή αποφλοίωσης θα είναι ισοδύναμων 
χαρακτηριστικών με το ενδεικτικού τύπου PPN/PPF 18Μ της εταιρίας Fimar. Στην προμήθεια 
περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα 
συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ. 12 Τροχήλατη λεκάνη μουλιάσματος μαχαιροπίρουνων Εξωτερικών διαστάσεων 70 x 70 x 60 εκ   
Τροχήλατη λεκάνη μουλιάσματος μαχαιροπίρουνων, εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. 
Εξωτερικών διαστάσεων 70 x 70 x 60 εκ.  

 
Α.Τ.13 Λάντζα κλειστή με δύο λεκάνες, διάστασης 170 x 70 x 90 cm  
Λάντζα με δύο λεκάνες 50Χ50CM, εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εξωτερικών 
διαστάσεων 170 x 70 x 90 (±3) εκ. ύψος. Διαθέτει δύο λεκάνες διαστάσεων 50 x 50 x 32 (± 2) εκ. βάθος 
έκαστη. Η άνω επιφάνειά τους είναι υποβαθμισμένη κατά 15 χιλ. και διαθέτει ρύση προς τη λεκάνη. Η 
λάντζα θα διαθέτει συρόμενες πόρτες, ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος, στιβαρή κατασκευή, ράφι αντοχής 
και σήκωμα στην πλάτη για τοποθέτηση σε τοίχο. Οι λεκάνες θα βρίσκονται αριστερά ή δεξιά ανάλογα με 
το σχέδιο της μελέτης. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα 
για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ. 14 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων χρωμίου διαστάσεων 152 x 46 x 180 εκ. 
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων χρωμίου. Έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 152 x 46 x 180 εκ. Φέρει 4 
ράφια κατασκευασμένα από χάλυβα επιχρωμιωμένο, με αντοχή σε φορτίο 250 κιλά/τετρ.μέτρο. Οι 
ορθοστάτες είναι επιχρωμιωμένοι με ρυθμιζόμενα πόδια, και δυνατότητα ρύθμισης του ύψους των 
ραφιών ανά 2,5 εκ.  
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Α.Τ. 15 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων χρωμίου με διαστάσεις 106 x 46 x 180 εκ.   
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων χρωμίου. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 106 x 46 x 180 εκ. Φέρει 4 ράφια 
κατασκευασμένα από χάλυβα επιχρωμιωμένο, με αντοχή σε φορτίο 250 κιλά/τετρ.μέτρο. Οι ορθοστάτες 
είναι επιχρωμιωμένοι με ρυθμιζόμενα πόδια, και δυνατότητα ρύθμισης του ύψους των ραφιών ανά 2,5 εκ.  
 

Α.Τ. 16 Τραπέζι εργασίας με ράφι  διαστάσεων 200 x 70 x 90 εκ.   
Τραπέζι εργασίας με ράφι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. Εξωτερικών διαστάσεων 200 x 70 
x 90 εκ, με ράφι στο κάτω μέρος. Φέρεται επί τεσσάρων ανοξείδωτων ποδαρικών ρυθμιζομένου ύψους.  

 
Α.Τ. 17 Ανοιχτήρι κονσερβών  
Ανοιχτήρι κονσερβών πάγκου, βαρέως τύπου, χειροκίνητο. Το ανοιχτήρι θα είναι ισοδύναμων 
χαρακτηριστικών με το ενδεικτικού τύπου Bron COUSKE 550E της εταιρίας Fimar.  

 
Α.Τ. 18 Ψυκτικός θάλαμος-κατάψυξη, εσωτερικών διαστάσεων 260x200x220 εκ. 
Ψυκτικός θάλαμος – κατάψυξη εσωτερικών διαστάσεων 260x200x220 εκ., κατασκευασμένος από ειδικά 
panels πάχους 100mm – γωνίες, ισχυρότατης κατασκευής, για στέρεο δέσιμο και αντοχή στις 
καταπονήσεις από την υπερφόρτωση. Φέρει 1 περιστροφική πόρτα διαστάσεων 80 x 190 εκ. ύψος. Οι 
συνδέσεις των panels, στους ψυκτικούς θαλάμους, γίνονται με νέα τεχνολογία και σύμφωνα με τις οδηγίες 
των υγειονομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προδιαγραφές HACCP), που δεν επιτρέπουν τους 
αρμούς μεταξύ των panels. Τα panels θα είναι επενδεδυμένα με λευκά χαλυβδόφυλλα, RAL 9002, πάχους 
τουλάχιστον 0,45mm, με αντιτοξική πολυεστερική επίστρωση NSF και προστατευτικό FOIL. Ως μόνωση των 
panels χρησιμοποιείται σκληρή, αφρώδης πολυουρεθάνη, με τιμή λR = 0,022 W/m2k και πυκνότητας 42 
έως 45 kgr/m3, μη αναφλεγόμενη. Όλες οι εσωτερικές γωνίες των θαλάμων θα είναι στεγανά 
επικαλυμμένες, με ειδικά profiles κοίλου σχήματος, όπως επιβάλλεται από τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον πρακτικό και εύκολο καθαρισμό τους και την αποφυγή συγκέντρωσης 
μυκήτων και μικροβίων. Το δάπεδο θα έχει πάχος τουλάχιστον 100mm και θα είναι ενισχυμένο με 
PLYWOOD Φινλανδίας, με φαινολική επίστρωση, ειδικώς διαμορφωμένη, ώστε να το καθιστά πραγματικά 
αντιολισθητικό, χωρίς να συγκρατεί ρύπους. Επίσης, το δάπεδο είναι μονωτικό, ανθυγραντικού τύπου, 
ικανό να δέχεται μεγάλα φορτία 2.000 kgr/m².   Σημείωση: Στην τιμή του ψυκτικού θαλάμου 
περιλαμβάνεται η προμήθεια του ψυκτικού μηχανήματος, του αεροψυκτήρα, του ηλεκτρικού πίνακα, των 
λοιπών ψυκτικών -ηλεκτρολογικών υλικών και εξαρτημάτων καθώς και το κόστος της εργασίας ψυκτικού 
και ηλεκτρολόγου. Η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης του ψυκτικού μηχανήματος θα είναι 15 μέτρα από 
τον ψυκτικό θάλαμο. Στην προμήθεια εκτός από την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση επιτόπου στο 
έργο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση του  ψυκτικού μηχανήματος, του 
αεροψυκτήρα, του ηλεκτρικού πίνακα, των λοιπών υλικών και εξαρτημάτων καθώς και το κόστος της 
εργασίας των πιστοποιημένων τεχνιτών και βοηθών τους.  

 
Α.Τ. 19 Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης εξωτερικών διαστάσεων 400x300x220 εκ.  
Ψυκτικός θάλαμος – συντήρηση εξωτερικών διαστάσεων 400x300x220 εκ. κατασκευασμένος από ειδικά 
panels πάχους 80mm – γωνίες, ισχυρότατης κατασκευής, για στέρεο δέσιμο και αντοχή στις καταπονήσεις 
από την υπερφόρτωση. Φέρει 1 περιστροφική πόρτα διαστάσεων 80 x 190 εκ. ύψος. Οι συνδέσεις των 
panels, στους ψυκτικούς θαλάμους, γίνονται με νέα τεχνολογία και σύμφωνα με τις οδηγίες των 
υγειονομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προδιαγραφές HACCP), που δεν επιτρέπουν τους 
αρμούς μεταξύ των panels. Τα panels θα είναι επενδεδυμένα με λευκά χαλυβδόφυλλα, RAL 9002, πάχους 
τουλάχιστον 0,45mm, με αντιτοξική πολυεστερική επίστρωση NSF και προστατευτικό FOIL. Ως μόνωση των 
panels χρησιμοποιείται σκληρή, αφρώδης πολυουρεθάνη, με τιμή λR = 0,022 W/m2k και πυκνότητας 42 
έως 45 kgr/m3, μη αναφλεγόμενη. Όλες οι εσωτερικές γωνίες των θαλάμων θα είναι στεγανά 
επικαλυμμένες, με ειδικά profiles κοίλου σχήματος, όπως επιβάλλεται από τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον πρακτικό και εύκολο καθαρισμό τους και την αποφυγή συγκέντρωσης 
μυκήτων και μικροβίων. Το δάπεδο θα έχει πάχος τουλάχιστον 100mm και θα είναι ενισχυμένο με 
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PLYWOOD Φινλανδίας, με φαινολική επίστρωση, ειδικώς διαμορφωμένη, ώστε να το καθιστά πραγματικά 
αντιολισθητικό, χωρίς να συγκρατεί ρύπους. Επίσης, το δάπεδο είναι μονωτικό, ανθυγραντικού τύπου, 
ικανό να δέχεται μεγάλα φορτία 2.000 kgr/m².   Σημείωση: Στην προμήθεια του ψυκτικού θαλάμου 
περιλαμβάνεται η προμήθεια του ψυκτικού μηχανήματος, του αεροψυκτήρα, του ηλεκτρικού πίνακα, των 
λοιπών ψυκτικών -ηλεκτρολογικών υλικών και εξαρτημάτων καθώς και το κόστος της εργασίας ψυκτικού 
και ηλεκτρολόγου. Η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης του ψυκτικού μηχανήματος θα είναι 15 μέτρα από 
τον ψυκτικό θάλαμο. Στο κόστος εκτός από την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση επιτόπου στο έργο 
συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση του  ψυκτικού μηχανήματος, του αεροψυκτήρα, 
του ηλεκτρικού πίνακα, των λοιπών υλικών και εξαρτημάτων καθώς και το κόστος της εργασίας των 
πιστοποιημένων τεχνιτών και βοηθών τους.  

 
Α.Τ. 20 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 150 x 46 x 160 εκ  
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 150 x 46 x 160 εκ. Φέρει 4 λυόμενα 
ράφια κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό ενδεικτικού τύπου ABS, κατάλληλα για πλύσιμο στο 
πλυντήριο. Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από ανοδιωμένο αλουμίνιο 20 microns και φέρουν 
οριζόντιες δοκούς στις οποίες προσαρμόζονται τα προσθαφαιρούμενα ράφια. 

 
Α.Τ. 21 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 120 x 46 x 160 εκ.   
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 120 x 46 x 160 εκ. Φέρει 4 λυόμενα 
ράφια κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό  ενδεικτικού τύπου ABS, κατάλληλα για πλύσιμο στο 
πλυντήριο. Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από ανοδιωμένο αλουμίνιο 20 microns και φέρουν 
οριζόντιες δοκούς στις οποίες προσαρμόζονται τα προσθαφαιρούμενα ράφια. 

 
Α.Τ. 22 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 130 x 46 x 160 εκ 
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 130 x 46 x 160 εκ. Φέρει 4 λυόμενα 
ράφια κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό ενδεικτικού τύπου ABS, κατάλληλα για πλύσιμο στο 
πλυντήριο. Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από ανοδιωμένο αλουμίνιο 20 microns και φέρουν 
οριζόντιες δοκούς στις οποίες προσαρμόζονται τα προσθαφαιρούμενα ράφια. 
Μονάδα μέτρησης: τεμ 
Α.Τ. 23 Καταιονιστήρας πρόπλυσης επιτραπέζιος με μπαταρία νερού   
Καταιωνιστήρας με μπαταρία μίξεως και βρύση, για τοποθέτηση στην Λάντζα ιδανικός για πρόπλυση ή 
πλύση σκευών, πλύσιμο φρούτων και λαχανικών. Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ανάμιξης ζεστού 
κρύου νερού, ανοξείδωτη λαβή και σκανδάλη με επικάλυψη με συνθετικό υλικό.Δυνατότητα περιστροφής 
της κεφαλής καταιονισμού 360 μοίρες κεφαλή χειριζόμενη ακόμα και όταν η θερμοκρασία του νερού 
φτάνει τους 100° C. Λάστιχο από EPDM καλυμμένο από ανοξείδωτο σπιράλ. Φίλτρο στην κεφαλή που 
βοηθά στην εξοικονόμηση νερού. Σ Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα 
απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.24 Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 75LT διαμέτρου Ø 48 x 68,5 εκ  
Τροχήλατος κάδος απορριμμάτων όγκου τουλάχιστον 50LT διαμέτρου Ø 48 (±2) x 63 εκ (τουλάχιστον). Ο 
κάδος είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και φέρεται σε τουλάχιστον τρείς 
περιστροφικούς τροχούς, διαθέτει πεταλ και ρόδες.  
Α.Τ.25 Πλυντήριο σκευών εμπρόσθιας φόρτωσης  
Πλυντήριο σκευών εμπρόσθιας φόρτωσης με εξωτερικές διαστάσεις περίπου 100 x 90 x 180 εκ. ύψος. Το 
πλυντήριο συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καλάθι με ρόδες διαστάσεων 85 x 70 και 1 ειδική προσθήκη για 
τη στήριξη λαμαρινών. Το πλυντήριο λειτουργεί με 3 προγράμματα πλύσης μέγιστης  απόδοσης 30 
καλαθιών αντίστοιχα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του πλυντηρίου είναι το πολύ 15kW - 380/50/3 
(για σύνδεση με νερό θερμοκρασίας 10°C). Η όλη κατασκευή είναι από ανοξείδωτο χάλυβα διπλών 
τοιχωμάτων με διπλή μόνωση και επιπλέον μόνωση στην πόρτα, η οποία εξασφαλίζει ηχομόνωση και 
εξοικονόμηση ενέργειας.  Το ύψος θαλάμου πλύσης είναι τουλάχιστον 740 mm και έχει δυνατότητα να 
δεχθεί ακόμη και ταψιά GN 2/1 (65 x 53 εκ). Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς 
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κανονισμούς ασφαλείας και φέρει πιστοποιητικό CE. Πλυντήριο σκευών  ισοδύναμων χαρακτηριστικών με 
το ενδεικτικού τύπου FV 130.2, της εταιρίας Meiko. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος 
σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, 
μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.26 Τράπεζα παραλαβής άπλυτων εξωτερικών διαστάσεων 140 x 70 x 90 εκ.  
Τράπεζα παραλαβής άπλυτων εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Εξωτερικών 
διαστάσεων 140 x 70 x 90 εκ.ύψος. Η τράπεζα έχει σκαφίδωμα βάθους 2 εκ. στην επιφάνειά της και οπή 
αποχέτευσης για την απορροή των υγρών. Στην πίσω πλευρά διαθέτει κατακόρυφη υπερύψωση (πλάτη) 
ύψους 7,5 εκ. και πλάτους 2 εκ. 

 
Α.Τ.27 Αριστερή είσοδος πλυντηρίου με 1 λεκάνη Εξωτερικών διαστάσεων 110 x 74 x 85 εκ.  
Αριστερή είσοδος πλυντηρίου με 1 λεκάνη 50x40cm, εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 
304. Εξωτερικών διαστάσεων  περίπου 110 x 74 x 85 εκ. ύψος. Διαθέτει μια λεκάνη διαστάσεων περίπου 
50 x 40 x 32 εκ. βάθος. Η άνω επιφάνειά της είναι υποβαθμισμένη κατά 15 χιλ. και διαθέτει ρύση προς τη 
λεκάνη. Η μια πλευρά της εισόδου είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή 
του πλυντηρίου πιάτων για την απόλυτη στεγανότητα καθώς και την απρόσκοπτη είσοδο των καλαθιών 
στο πλυντήριο. 

 
Α.Τ.28 Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών hood type ωριαίας απόδοσης τουλάχιστον 40 καλαθιών 
500x500mm, ήτοι 720 πιάτα ή 1.440 ποτήρια  
Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών hood type εξωτερικών διαστάσεων περίπου 65 x 75 x 150 εκ. και με 
ανοιγμένη την πόρτα 200 εκ. ύψος. Το πλυντήριο λειτουργεί με καλάθια διαστάσεων περίπου 500 x 500 
χιλ. Έχει ωριαία απόδοση 40 καλαθιών, ήτοι 720 πιάτα ή 1.440 ποτήρια. Το ύψος εισόδου του πλυντηρίου 
είναι περίπου 440 χιλ. Το πλυντήριο είναι ‘’ HOOD TYPE ‘’ και φέρει διπλά μονωμένα τοιχώματα για 
μείωση του θορύβου και των θερμικών απωλειών, με σκοπό την απόλυτη οικονομία στην κατανάλωση. Ο 
κάδος πλύσης του πλυντηρίου έχει χωρητικότητα 22 λίτρα, είναι κατασκευασμένος χωρίς κολλήσεις και οι 
γωνίες του είναι καμπύλες για λόγους εύκολου καθαρισμού. Ο πίνακας ελέγχου είναι ηλεκτρονικός με 
σύγχρονο πληκτρολόγιο αφής και διαθέτει το σύστημα ελέγχου MIKE 1 με τεχνολογία υπέρυθρων ακτίνων 
(Infrared technology). Το πλυντήριο είναι ηλεκτροθερμαινόμενο με ισχύ 11,1 kW και τάση 380V/50Hz/3ph. 
Πλυντήριο σκευών  ισοδύναμων χαρακτηριστικών με το ενδεικτικού τύπου EcoStar 545D, της εταιρίας 
Meiko. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή 
λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.29 Δεξιά έξοδος πλυντηρίου εξωτερικών διαστάσεων 110 x 74 x 85 εκ  
Δεξιά έξοδος πλυντηρίου με ραφι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Εξωτερικών 
διαστάσεων 110 x 74 x 85 εκ.ύψος. Η μια πλευρά της εξόδου είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή του πλυντηρίου πιάτων για την απόλυτη στεγανότητα καθώς και την 
απρόσκοπτη έξοδο των καλαθιών από το πλυντήριο. 

 
Α.Τ.30 Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη εξωτερικών διαστάσεων 122 x 53 x 180 εκ.  
Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη Έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 122 x 53 x 180 εκ. ύψος. Φέρει 4 
ράφια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 201, με αντοχή σε φορτίο 250 κιλά/τετρ.μέτρο. Οι 
ορθοστάτες είναι ανοξείδωτοι με ρυθμιζόμενα πόδια, και δυνατότητα ρύθμισης του ύψους των ραφιών 
ανά 2,5 εκ. 

 
Α.Τ.31 Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη εξωτερικών διαστάσεων 152 x 53 x 180 εκ.   
Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη Έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 152 x 53 x 180 εκ. ύψος. Φέρει 4 
ράφια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 201, με αντοχή σε φορτίο 250 κιλά/τετρ.μέτρο. Οι 
ορθοστάτες είναι ανοξείδωτοι με ρυθμιζόμενα πόδια, και δυνατότητα ρύθμισης του ύψους των ραφιών 
ανά 2,5 εκ. 
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Α.Τ.32 Τροχήλατο πιάτων, μονό Εξωτερικών διαστάσεων 97.3 x 42.3 x 73.5 εκ.   
Τροχήλατο πιάτων, μονό εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Εξωτερικών 
διαστάσεων περίπου 97.3 x 42.3 x 73.5 εκ.ύψος. Έχει χωρητικότητα 200 πιάτα. Φέρει ανακλινόμενη σχάρα 
για την προστασία των πιάτων και κινητά διαχωριστικά τοιχώματα για την στοίβαξη των πιάτων σε 
στήλες.Το τροχήλατο φέρει 4 τροχούς με ελαστική επένδυση από τους οποίους οι δύο φέρουν φρένο. 

 
Α.Τ.33 Τροχήλατο καλαθιών πλυντηρίου Εξωτερικών διαστάσεων 51.3 x 51.3 x 20.5 εκ 
Τροχήλατο καλαθιών πλυντηρίου εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Εξωτερικών 
διαστάσεων περίπου 51.3 x 51.3 x 20.5 εκ. ύψος. Το τροχήλατο προορίζεται για την αποθήκευση και 
μεταφορά καλαθιών ποτηριών διαστάσεων 50 x 50 εκ. ή 46 x 46 εκ. Η βάση του είναι ανοξείδωτη με 
υπερυψωμένα χείλη περιφερειακά. Το τροχήλατο φέρεται σε τέσσερις περιστροφικούς τροχούς 
διαμέτρου 125 χιλ. με ελαστικό προφυλακτήρα υψηλής ανθεκτικότητας, εκ των οποίων οι δύο έχουν και 
φρένο. 

 
Α.Τ.34 Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας συντήρηση, χωρητικότητας 600lt.  
Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας συντήρησης για GN2/1 Εξωτερικών διαστάσεων περίπου 70 x 80 x 205 εκ. 
ύψος και χωρητικότητα 600 (±5) λίτρα. Φέρει μια πόρτα, 3 πλαστικοποιημένες σχάρες (52,5x65) 
ρυθμιζομένου ύψους, οι οποίες δεν εφάπτονται στα τοιχώματα του ψυγείου για να μην εμποδίζεται η 
διανομή της ψύξης. Φέρει ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
λειτουργίας από -2°C έως +5°C σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +43°C. Η πόρτα διαθέτει 
ηλεκτρονικό τερματικό διακόπτη όπου με το άνοιγμα της διακόπτεται η λειτουργία του βεντιλατέρ και 
ανάβει ο φωτισμός του θαλάμου. Η απόψυξη γίνεται ηλεκτρονικά. Το νερό που συλλέγεται κατά την 
διαδικασία της απόψυξης εξατμίζεται αυτόματα. Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
18/10, τύπος 304. Φέρει ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα ισχύος το πολύ 1300W. Στην προμήθεια 
περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα 
συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.35 Ψυγείο πάγκος 2 θυρών χωρητικότητας 280lt, εξωτερικών διαστάσεων 140 x 70 x 86,5 εκ  
Ψυγείο πάγκος 2 θυρών συντήρηση με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα Εξωτερικών διαστάσεων 
περίπου 140 x 70 x 86,5 εκ. ύψος και χωρητικότητα 279 λίτρα. Το καπάκι του ψυγείου διαθέτει σήκωμα 
πλάτης. Φέρει δύο πόρτες διαστάσεων Gastronorm 1/1. Διαθέτει ανοξείδωτο πίνακα ελέγχου με 
ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου, η οποία ρυθμίζεται από -
2° έως +5°C με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +43°C. Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 τύπος AISI 304 και έχει ισχυρή μόνωση από πολυουρεθάνη πάχους 50mm 
υψηλής πυκνότητας (42kg/m³). Φέρει ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα με ισχύ το πολύ 790W. Το 
ψυγείο στηρίζεται σε ανοξείδωτα ποδαρικά, ρυθμιζομένου ύψους με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που 
δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού. 

 
Α.Τ.36 Ζαμπονομηχανή με μαχαίρι διαμέτρου 30 εκ  
Ζαμπονομηχανή με μαχαίρι διαμέτρου 30 εκ. και διαθέτει αυτόματο μηχανισμό για το ακόνισμα του 
μαχαιριού. Επιπλέον, φέρει μικροδιακόπτη που σταματάει τη λειτουργία της μηχανής όταν λύνουμε το 
μαχαίρι. Η μηχανή διαθέτει ρυθμιστή του πάχους της φέτας από 0 έως 15 χιλ. Η μηχανή λειτουργεί με 
ηλεκτροκινητήρα ισχύος 0,4HP και τάση 220/50Hz/1ph. Ζαμπονομηχανή ισοδύναμων χαρακτηριστικών με 
το ενδεικτικού τύπου ESSEDUE μοντέλο 300ECO. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης 
σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και 
εργατικών. 

 
Α.Τ.37 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 80 x 70 x 90 εκ.  
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Τραπέζι εργασίας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εξωτερικών διαστάσεων περίπου 80 x 
70 x 90 (±3) εκ, με ράφι στο κάτω μέρος. Φέρεται επί τεσσάρων ανοξείδωτων ποδαρικών ρυθμιζομένου 
ύψους και διαθέτει σήκωμα στην πλάτη για τοποθέτηση σε τοίχο. 

 
Α.Τ.38 Λάντζα με δύο λεκάνες, διάστασης 130 x 70 x 90 cm  
Λάντζα με δύο λεκάνες 50Χ50CM, εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εξωτερικών 
διαστάσεων 130 x 70 x 90 (±3) εκ. ύψος. Διαθέτει δύο λεκάνες διαστάσεων 50 x 50 x 32 (± 2) εκ. βάθος 
έκαστη. Η άνω επιφάνειά τους είναι υποβαθμισμένη κατά 15 χιλ. και διαθέτει ρύση προς τη λεκάνη. Η 
λάντζα θα διαθέτει συρόμενες πόρτες, ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος, στιβαρή κατασκευή, ράφι αντοχής 
και σήκωμα στην πλάτη για τοποθέτηση σε τοίχο. Οι λεκάνες θα βρίσκονται αριστερά ή δεξιά ανάλογα με 
το σχέδιο της μελέτης. Στο κόστος περιλαμβάνεται και αυτό της σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την 
ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.39 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 140 x 70 x 90 εκ.  
Τραπέζι εργασίας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εξωτερικών διαστάσεων περίπου 140 x 
70 x 90 (±3) εκ. Φέρεται επί τεσσάρων ανοξείδωτων ποδαρικών ρυθμιζομένου ύψους και διαθέτει σήκωμα 
στην πλάτη για τοποθέτηση σε τοίχο. 

 
Α.Τ.40 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 160 x 70 x 90 εκ.  
Τραπέζι εργασίας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εξωτερικών διαστάσεων περίπου 160 x 
70 x 90 (±3) εκ, με ράφι στο κάτω μέρος. Φέρεται επί τεσσάρων ανοξείδωτων ποδαρικών ρυθμιζομένου 
ύψους και διαθέτει σήκωμα στην πλάτη για τοποθέτηση σε τοίχο. 

 
Α.Τ.41 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 180 x 35 x 15 εκ.  
Ράφι επιτοίχιο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Εξωτερικών διαστάσεων 180 x 35 
x 15 εκ.ύψος. Η πλευρά που βρίσκεται προς την πλευρά του εργαζομένου είναι στρογγυλεμένη 
(κουρμπαριστή). Η πλάτη γυρίζει προς τα πάνω κατά 50 mm. Τα ράφια είναι σχεδιασμένα να στηρίζονται 
κατ’ ευθείαν επάνω στον τοίχο χωρίς την βοήθεια ειδικών μπρακεττών (φορουσιών) στήριξης. 

 
Α.Τ.42 Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας κατάψυξη χωρητικότητας 600lt  
Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας κατάψυξη για GN2/1 εξωτερικών διαστάσεων περίπου 70 x 80 x 205 εκ. ύψος 
και χωρητικότητα 600(±5) λίτρα. Φέρει μια πόρτα, 3 πλαστικοποιημένες σχάρες (52,5x65) ρυθμιζομένου 
ύψους, οι οποίες δεν εφάπτονται στα τοιχώματα του ψυγείου για να μην εμποδίζεται η διανομή της 
ψύξης. Φέρει ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας λειτουργίας από 
0°C έως -18°C με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος + 43°C. Η πόρτα διαθέτει ηλεκτρονικό τερματικό 
διακόπτη όπου με το άνοιγμα της διακόπτεται η λειτουργία του βεντιλατέρ και ανάβει ο φωτισμός του 
θαλάμου. Η απόψυξη γίνεται ηλεκτρονικά. Το νερό που συλλέγεται κατά την διαδικασία της απόψυξης 
εξατμίζεται αυτόματα. Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Φέρει 
ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα ισχύος με ψυκτική ισχύ κατά μέγιστο 760W. Στην προμήθεια 
περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα 
συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.43 Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 90 εκ.   
Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm δεξια εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. 
Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 90 εκ.ύψος. Διαθέτει μία λεκάνη διαστάσεων 40 x 40 x 32 εκ. βάθος. 
Στο κάτω μέρος φέρει ράφι. 

 
Α.Τ.44 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 35 x 15 εκ.  
Ράφι επιτοίχιο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 35 
x 15 εκ.ύψος. Η πλευρά που βρίσκεται προς την πλευρά του εργαζομένου είναι στρογγυλεμένη 
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(κουρμπαριστή). Η πλάτη γυρίζει προς τα πάνω κατά 50 mm. Τα ράφια είναι σχεδιασμένα να στηρίζονται 
κατ’ ευθείαν επάνω στον τοίχο χωρίς την βοήθεια ειδικών μπρακεττών (φορουσιών) στήριξης. 

 
Α.Τ.45 Ψυγείο πάγκος 3 θυρών συντήρηση Εξωτερικών διαστάσεων 185 x 70 x 86,5 εκ.  
Ψυγείο πάγκος 3 θυρών συντήρηση με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα Εξωτερικών διαστάσεων 
περίπου 185 x 70 x 86,5 εκ. ύψος. Έχει χωρητικότητα 434 λίτρων και φέρει τρεις πόρτες διαστάσεων 
Gastronorm 1/1. Το καπάκι του ψυγείου διαθέτει σήκωμα πλάτης. Διαθέτει ανοξείδωτο πίνακα ελέγχου με 
ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου, η οποία ρυθμίζεται από -
2° έως +5°C. Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 τύπος AISI 304 και έχει 
ισχυρή μόνωση από πολυουρεθάνη πάχους 50mm υψηλής πυκνότητας (42kg/m³). Φέρει ενσωματωμένο 
ψυκτικό μηχάνημα με ισχύ 790W. Το ψυγείο στηρίζεται σε ανοξείδωτα ποδαρικά, ρυθμιζομένου ύψους με 
ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού. 

 
Α.Τ.46 Τροχήλατος θερμοθάλαμος συντήρησης φαγητών, δύο θαλάμων χωρητικότητας 16GN1/1 
έκαστος.   
Τροχήλατος θερμοθάλαμος συντήρησης φαγητών εξωτερικών διαστάσεων περίπου 640 x 820 x 1925 χιλ. 
ύψος. Φέρει δύο τμήματα, με ανεξάρτητη θερμοστατική ρύθμιση. Η χωρητικότητα κάθε θαλάμου θα είναι 
τολάχιστον για 16 σκεύη Gastronorm 1/1 με απόσταση μεταξύ των οδηγών τουλάχιστον 4,4 εκ. Ο πίνακας 
ελέγχου κάθε θερμοθαλάμου θα φέρει διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη μεταξύ 16° και 93°C με 
ενδεικτικές λυχνίες. Η συσκευή θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα 
φέρεται σε τέσσερις περιστροφικούς τροχούς διαμέτρου περίπου 12,7 εκ., εκ των οποίων οι δύο με 
φρένο. Η συσκευή θα είναι ηλεκτροθερμαινόμενη με ισχύ περίπου 1,8kW με τάση 220V/50Hz/1ph. Στην 
προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία 
δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.47 Φούρνος κυκλοθερμικός & ατμού χωρητικότητας 10 σχαρών GΝ 2/1 ή 20 GΝ 1/1.   
Φούρνος κυκλοθερμικός & ατμού 10xGN2/1 ηλεκτρικός Έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 1200 x 900 x 
1000 χιλ. ύψος και χωρητικότητα 10 σχαρών Gastronorm 2/1 ή 20 Gastronorm 1/1. Ο φούρνος διαθέτει 
οδηγούς για την τοποθέτηση ταψιών GN 2/1 και 1/1 με απόσταση μεταξύ τους  και λάστιχο πλύσης με 
καταιονιστήρα ελεγχόμενης ροής νερού. Aνοξείδωτος χάλυβας AISI 304 εξωτερικά, με μη εμφανείς ραφές 
στο εσωτερικό του θαλάμου, σχαριέρες εύκολα αφαιρούμενες χωρίς την χρήση εργαλείων και 
ενσωματωμένη αποχέτευση νερού. Ο φούρνος είναι ηλεκτροθερμαινόμενος με ισχύ όχι μικρότερη των 
30kW και όχι μεγαλύτερη των 35kW και τάση 380V/50Hz/3ph. Στην μπροστά όψη διαθέτει touch panel για 
τον χειρισμό της μονάδας. Φούρνος κυκλοθερμικός & ατμού ισοδύναμων χαρακτηριστικών με το 
ενδεικτικού τύπου CONVOTHERM 4, μοντέλο ES 10.20. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος 
σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, 
μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.48 Βάση φούρνου διαστάσεων κατάλληλων για τον επιλεγμένο φούρνο και ύψους 62 εκ  
Βάση φούρνου εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Εξωτερικών διαστάσεων 
διαστάσεων κατάλληλων για τον επιλεγμένο φούρνο και ύψους 62 εκ. H βάση του φούρνου φέρει 
οδηγούς για λεκανάκια GN 2/1. 

 
Α.Τ.49 Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο στο κάτω μέρος Εξωτερικές διαστάσεις 80 x 90 x 87 εκ.  
Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο στο κάτω μέρος. εξωτερικές διαστάσεις 80 x 90 x 87 εκ. ύψος. Στο 
κάτω μέρος σχηματίζει ανοικτό ερμάριο. Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και 
φέρεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 

 
Α.Τ.50 Βραστήρας έμμεσου θερμάνσεως 150lt, ηλεκτρικός επιδαπέδιος  
Βραστήρας έμμεσου θερμάνσεως 150lt, ηλεκτρικός επιδαπέδιος. Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 80 x 90 x 
87 εκ. ύψος. Ο κάδος βρασμού είναι κυλινδρικός διαμέτρου 60 εκ., με χωρητικότητα 150 λίτρα. Έχει 
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περίβλημα από ισχυρό μονωτικό υλικό και ζυγοσταθμισμένο κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα με 
δυσθερμαγωγό χειρολαβή. Το κάλυμμα αυτό καλύπτει όλο το χείλος του κάδου ώστε να είναι αδύνατη η 
πτώση υλικών από την άνω επιφάνεια της συσκευής μέσα στον κάδο όταν το κάλυμμα είναι κατεβασμένο. 
Η χειρολαβή είναι μεγάλου μεγέθους, ώστε να αποκλείεται το «κάψιμο» των χεριών του χειριστή. Η 
μόνωση του βραστήρα είναι ιδιαίτερα ισχυρή, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενεργείας. 
Ο βραστήρας διαθέτει ασφαλιστική βαλβίδα τοποθετημένη στο εσωτερικό του για λόγους εύκολου 
καθαρισμού του. Η βαλβίδα φέρει ειδικό διακόπτη. Ο βραστήρας φέρει διάταξη ασφαλείας η οποία 
διακόπτει αυτομάτως την λειτουργία του σε περίπτωση που στον κάδο βρασμού δεν υπάρχει νερό ή άλλα 
τρόφιμα. Η συσκευή φέρει κρουνό με παροχή ζεστού και κρύου νερού και κρουνό εκκενώσεως μεγάλης 
διατομής με εσωτερικά φίλτρο συγκράτησης στερεών. Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304 και φέρεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Συνολική 
ισχύς συσκευής 21kW/380V. Βραστήρας έμμεσου θερμάνσεως 150lt, ισοδύναμων χαρακτηριστικών με το 
ενδεικτικού τύπου OLIS, σειρά 900, μοντέλο 94/10 PΕI15. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος 
σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, 
μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.51 Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο στο κάτω μέρος Εξωτερικές διαστάσεις 40 x 90 x 87 εκ.  
Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο στο κάτω μέρος ενδεικτικού τύπου OLIS, σειρά 900, μοντέλο 92/10 
EN. Εξωτερικές διαστάσεις 40 x 90 x 87 εκ. ύψος. Στο κάτω μέρος σχηματίζει ανοικτό ερμάριο. Είναι εξ 
ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και φέρεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθμιζόμενα καθ’ 
ύψος. 
 
Α.Τ.52 Ανατρεπόμενο τηγάνι ηλεκτρικό 80 lt με ηλεκτροκίνητη ανατροπή  
Ανατρεπόμενο τηγάνι ηλεκτρικό 80 lt με ηλεκτροκίνητη ανατροπή. Εξωτερικών διαστάσεων περίπου 80 x 
90 x 87 εκ. ύψος. Η συσκευή φέρει λεκάνη από χιτοσίδυρο, διαστάσεων 73 x 60 x 17 εκ. ύψος και 
χωρητικότητας 80 λίτρων. Η λεκάνη έχει ροή στο κέντρο της εμπρόσθιας πλευράς και το σημείο προς το 
οποίο περιστρέφεται η λεκάνη είναι προς το εμπρόσθιο μέρος της συσκευής. Έτσι επιτυγχάνεται εύκολο, 
γρήγορο και ομοιογενές άδειασμα της λεκάνης. Η λεκάνη φέρει κάλυμμα με ειδική προεξέχουσα 
χειρολαβή στο δεξιό του μέρος. Το σύστημα ανατροπής της λεκάνης είναι ηλεκτρικό. Η συσκευή φέρει 
ενσωματωμένο κρουνό ζεστού – κρύου νερού. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, 
τύπος 304 και φέρεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Η θέρμανση γίνεται μέσω 
ηλεκτροκινητήρα ισχύος 9kW με τάση 380V/50Hz/3ph. Ανατρεπόμενο τηγάνι ηλεκτρικό 80 lt ισοδύναμων 
χαρακτηριστικών με το ενδεικτικού τύπου OLIS, σειρά 900 μοντέλο 94/10 KBΕΜ. Στην προμήθεια 
περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα 
συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.53 Κλειστή κουζίνα ηλεκτρική με επιφάνεια ψήσεως στο πάνω μέρος και ανοικτό ερμάριο στο κάτω.  
Κλειστή κουζίνα ηλεκτρική με ανοικτό ερμάριο. Εξωτερικών διαστάσεων 80 x 90 x 87 εκ. ύψος. Στο επάνω 
μέρος της φέρει επιφάνεια εψήσεως από ειδικό κράμα μετάλλων με ισχύ 16kW/380V. Στο κάτω μέρος 
φέρει ανοικτό ερμάριο (χωρίς πόρτες). Διαθέτει θερμοστάτη με ρύθμιση θερμοκρασίας από 50°έως 400°C. 
Tο άνω-εμπρός μέρος της συσκευής σχηματίζει ειδική εσοχή εντός της οποίας βρίσκονται οι διακόπτες και 
ενδεικτικές λυχνίες ώστε να προστατεύονται από τα υγρά και να διατηρούνται καθαροί. Το άνω-πίσω 
μέρος της συσκευής είναι υπερυψωμένο, ώστε να συγκρατεί τα υγρά και τα λίπη, για λόγους 
καθαριότητος. Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και φέρεται σε τέσσερα 
ποδαρικά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Κλειστή κουζίνα ηλεκτρική ισοδύναμων χαρακτηριστικών με το 
ενδεικτικού τύπου OLIS, σειρά 900 μοντέλο 94/10CΤΕ. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος 
σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, 
μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.54 Μπαταρία νερού για συσκεύες επιδαπέδιες.  
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Μπαταρία νερού για συσκεύες επιδαπέδιες ισοδύναμων χαρακτηριστικών με το ενδεικτικού τύπου OLIS 
μοντέλο 9CAM. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την 
ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.55 Φριτέζα ηλεκτρική 22lt + 22lt επιδαπέδια.  
Φριτέζα ηλεκτρική 22lt + 22lt επιδαπέδια. Εξωτερικές διαστάσεις 80 x 90 x 87 εκ. ύψος. Φέρει δύο κάδους 
χωρητικότητας 22 λίτρων λαδιού έκαστος, με ψυχρή ζώνη. Στο κάτω μέρος η συσκευή σχηματίζει κλειστό 
ερμάριο. Η φριτέζα συνοδεύεται από δύο καλάθια με ειδική χειρολαβή. Η φριτέζα φέρει θερμοστάτη 
ασφαλείας ο οποίος ενεργοποιείται στους 230°C και προστατεύει από την υπερθέρμανση του λαδιού. Το 
άνω-εμπρός μέρος της συσκευής σχηματίζει ειδική εσοχή εντός της οποίας βρίσκονται οι διακόπτες και οι 
ενδεικτικές λυχνίες ώστε να προστατεύονται από τα υγρά και να διατηρούνται καθαροί. Η ενδεικτική 
λυχνία θα ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία του λαδιού φτάσει στην επιλεγμένη από τον χρήστη 
θερμοκρασία.Το άνω-πίσω μέρος της συσκευής είναι υπερυψωμένο, ώστε να συγκρατεί τα υγρά και τα 
λίπη, για λόγους καθαριότητος.Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 
304 και φέρεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Συνολική ισχύς συσκευής 36kW με τάση 
380V/50Hz/3ph. Φριτέζα ηλεκτρική ισοδύναμων χαρακτηριστικών με το ενδεικτικού τύπου OLIS, σειρά 
900 μοντέλο 9422/10FRE. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα 
απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.56 Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm αριστερά Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 90 εκ. 
Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm αριστερά εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 
304. Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 90 εκ.ύψος. Διαθέτει μία λεκάνη διαστάσεων 40 x 40 x 32 εκ. 
βάθος. Στο κάτω μέρος φέρει ράφι. 

 
Α.Τ.57 Τραπέζι εργασίας με ράφι, τροχήλατο . Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 80 x 90 εκ.  
Τραπέζι εργασίας με ράφι, τροχήλατο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. 
Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 80 x 90 εκ.ύψος, με ράφι στο κάτω μέρος. Φέρεται σε τέσσερις 
περιστροφικούς τροχούς διαμέτρου 125 χιλ. με ελαστικό προφυλακτήρα, εκ των οποίων οι δύο έχουν και 
φρένο. 

 
Α.Τ.58 Ραφιέρα 4 επιπέδων, χρωμίου εξωτερικών διαστάσεων 122x 46 x 180 εκ.   
Ραφιέρα 4 επιπέδων, χρωμίου Έχει εξωτερικές διαστάσεις 122x 46 x 180 εκ. ύψος. Φέρει 4 ράφια 
κατασκευασμένα από χάλυβα επιχρωμιωμένο, με αντοχή σε φορτίο 250 κιλά/τετρ.μέτρο. Οι ορθοστάτες 
είναι επιχρωμιωμένοι με ρυθμιζόμενα πόδια, και δυνατότητα ρύθμισης του ύψους των ραφιών ανά 2,5 εκ. 

 
Α.Τ.59 Πλυντήριο-στεγνωτήριο στήλη 8kgr   
Πλυντήριο-στεγνωτήριο στήλη 8kgr Χαρακτηριστικά Πλυντήριου: 
Χωρητικότητα: 8 κιλά στεγνού ιματισμού 
Όγκος τυμπάνου: 80 λίτρα. 
Στροφές στυψίματος ανά λεπτό: 1.000 rpm / G-Factor: 300. 

● Αυτόματος προγραμματιστής με 6 προγράμματα πλύσης. 
● Σύστημα απόσβεσης κραδασμών με αμορτισέρ. 
● Δύο βαλβίδες εισαγωγής νερού και αντλία αποχέτευσης.  
● Σαπουνοθήκη 3 θέσεων για απο/καΣτεγνωτήριο Χωρητικότητα: 8 κιλά στεγνού ιματισμού (σχέση 
φόρτωσης 1:20)Όγκος τυμπάνου: 201 λίτρα. 
● 4 Αυτόματα προγράμματα επιλογή θερμοκρασίας, χρόνου στεγνώματος 
● Ανοξείδωτή πρόσοψη για προστασία απο την οξείδωση και τις καταπονήσεις. 
● Ανοξείδωτος κάδος. 

Εξωτερικές Διαστάσεις περίπου: 683 x 813 x 1905 χιλ. ύψος. Ανοξείδωτο εξωτερικό πανελ για προστασία 
απο την οξείδωση και τις καταπονήσεις.  
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Πλυντήριο-στεγνωτήριο στήλη,  ισοδύναμων χαρακτηριστικών με το ενδεικτικού τύπου PRIMER, μοντέλο 
LS-ER8 D INOX. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης σε όλα τα απαιτούμενα για την 
ορθή λειτουργία δίκτυα συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργατικών. 

 
Α.Τ.60 Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm δεξιά . Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ.ύψος.  
Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm δεξιά εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. 
Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ.ύψος. Διαθέτει μία λεκάνη διαστάσεων 40 x 40 x 32 εκ. βάθος. 
Στο κάτω μέρος φέρει ράφι. 

 
Α.Τ.61 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ.  
Τραπέζι εργασίας με ράφι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Εξωτερικών 
διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ.ύψος, με ράφι στο κάτω μέρος. Φέρεται επί τεσσάρων ανοξείδωτων 
ποδαρικών ρυθμιζομένου ύψους. 

 
Α.Τ.62 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 35 x 15 εκ. ( 
Ράφι επιτοίχιο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304. Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 35 
x 15 εκ.ύψος. Η πλευρά που βρίσκεται προς την πλευρά του εργαζομένου είναι στρογγυλεμένη 
(κουρμπαριστή). Η πλάτη γυρίζει προς τα πάνω κατά 50 mm. Τα ράφια είναι σχεδιασμένα να στηρίζονται 
κατ’ ευθείαν επάνω στον τοίχο χωρίς την βοήθεια ειδικών μπρακεττών (φορουσιών) στήριξης 
 
Α.Τ.63 Ανοξείδωτος λιποσυλλέκτης 95 λίτρων βαρέως τύπου  

Ανοξείδωτος λιποσυλλέκτης 95 λίτρων βαρέως τύπου για τοποθέτηση κάτω ή δίπλα από την λάντζα και τα 
πλυντήρια για τον διαχωρισμό λαδιών – λίπους και υπολειμμάτων τροφής. Κατασκευασμένος εξ’ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο ζάλυβα AISI 304 ανθεκτικό στην διάβρωση και την σκουριά με στεγανά 
προσαρμοσμένοπ καπάκι τοποθετημένο σε ειδική βάση ώστε να μην έρχεται απευθείας σε επαφή με το 
έδαφος. Ο λιποσυλλέκτης  θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής HACCP. Για την 
προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών. 

 

 

 





                                                                                         

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

α/α Περιγραφή   Μ.Μ  
Τιμή 
μον. 

Ποσότητα Κόστος  

              

1 Λάντζα κλειστή με δύο λεκάνες, διάστασης 190 x 70 x 90 cm  A.T.01 τεμ 600,00 2 1.200,00 

2 Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 90 cm.  A.T.02 τεμ 270,00 1 270,00 

3 Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου, διαστάσεων 50x30x2 εκ.  A.T.03 τεμ 18,00 3 54,00 

4 Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 50LT διαμέτρου Ø 38 x 60,5 εκ.  A.T.04 τεμ 150,00 2 300,00 

5 Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών διαστάσεων 200 x 70 x 90 cm.  A.T.05 τεμ 290,00 1 290,00 

6 Ράφι επιτοίχιο εξωτερικών διαστάσεων 190 x 35 x 15 εκ.  A.T.06 τεμ 130,00 1 130,00 

7 Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών διαστάσεων 160 x 70 x 90 cm.  A.T.07 τεμ 240,00 1 240,00 

8 Ράφι επίτοιχο, εξωτερικών διαστάσεων 160 x 35 x 15 εκ.  A.T.08 τεμ 130,00 2 260,00 

9 Πολυκοπτικό μηχάνημα χαμηλών στροφών 6,5kg/min A.T.09 τεμ 750,00 1 750,00 

10 Λάντζα πλύσης χεριών επιτοίχια, Διαστάσεων 40 x 32 εκ.  A.T.10 τεμ 200,00 1 200,00 

11 Επιδαπέδια μηχανή αποφλοιώσεως 18kg, παραγωγής 220kg/h  A.T.11 τεμ 1.500,00 1 1.500,00 

12 
Τροχήλατη λεκάνη μουλιάσματος μαχαιροπίρουνων εξωτερικών διαστάσεων 
70 x 70 x 60 εκ  

A.T.12 τεμ 200,00 1 200,00 

13 Λάντζα κλειστή με δύο λεκάνες, διάστασης 170 x 70 x 90 cm  A.T.13 τεμ 550,00 1 550,00 

              

14 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων χρωμίου διαστάσεων 152 x 46 x 180 εκ.  A.T.14 τεμ 250,00 3 750,00 

15 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων χρωμίου με διαστάσεις 106 x 46 x 180 εκ.  A.T.15 τεμ 220,00 3 660,00 

16 Τραπέζι εργασίας με ράφι  διαστάσεων 200 x 70 x 90 εκ.  A.T.16 τεμ 300,00 1 300,00 

17 Ανοιχτήρι κονσερβών Εξωτερικων διαστάσεων 18 x 8 x 61 εκ.  A.T.17 τεμ 100,00 1 100,00 

18 Ψυκτικός θάλαμος-κατάψυξη Εσωτερικών διαστάσεων 260x200x220 εκ.  A.T.18 τεμ 7.000,00 1 7.000,00 

19 Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης Εξωτερικών διαστάσεων 400x300x220 εκ  A.T.19 τεμ 7.800,00 1 7.800,00 

20 
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 150 x 46 x 
160 εκ  

A.T.20 τεμ 370,00 4 1.480,00 

21 
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 120 x 46 x 
160 εκ.  

A.T.21 τεμ 315,00 3 945,00 
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22 
Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 130 x 46 x 
160 εκ.  

A.T.22 τεμ 340,00 1 340,00 

              

23 Λάντζα πλύσης χεριών διαστάσεων 40 x 32 εκ  Α.Τ.10 τεμ 200,00 1 200,00 

24 Λάντζα με δυο λεκάνες Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 90 εκ. Α.Τ.01 τεμ 600,00 1 600,00 

25 Καταιονιστήρας πρόπλυσης επιτραπέζιος με μπαταρία νερού A.T.23 τεμ 180,00 2 360,00 

26 Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 75LT διαμέτρου Ø 48 x 68,5 εκ  Α.Τ.24 τεμ 170,00 1 170,00 

27 Πλυντήριο σκευών εμπρόσθιας φόρτωσης A.T.25 τεμ 4.400,00 1 4.400,00 

28 Τράπεζα παραλαβής άπλυτων Εξωτερικών διαστάσεων 140 x 70 x 90 εκ. Α.Τ.26 τεμ 300,00 1 300,00 

29 
Αριστερή είσοδος πλυντηρίου με 1 λεκάνη Εξωτερικών διαστάσεων 110 x 74 x 
85 εκ. 

A.T.27 τεμ 300,00 1 300,00 

30 Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 50lt Διαμέτρου Ø 38 x 60,5 εκ. Α.Τ.04 τεμ 150,00 1 150,00 

31 Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών hood type ωριαίας απόδοσης τουλάχιστον 40 
καλαθιών 500x500mm, ήτοι 720 πιάτα ή 1.440 ποτήρια 

Α.Τ.28 τεμ 2.750,00 1 2.750,00 

32 Δεξιά έξοδος πλυντηρίου Εξωτερικών διαστάσεων 110 x 74 x 85 εκ. Α.Τ.29 τεμ 350,00 1 350,00 

33 Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη εξωτερικών διαστάσεων 122 x 53 x 180 εκ. Α.Τ.30 τεμ 325,00 1 325,00 

34 Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη εξωτερικών διαστάσεων 152 x 53 x 180 εκ. Α.Τ.31 τεμ 380,00 1 380,00 

35 Τροχήλατο πιάτων, μονό Εξωτερικών διαστάσεων 97.3 x 42.3 x 73.5 εκ. Α.Τ.32 τεμ 350,00 1 350,00 

36 Τροχήλατο καλαθιών πλυντηρίου Εξωτερικών διαστάσεων 51.3 x 51.3 x 20.5 εκ. Α.Τ.33 τεμ 250,00 1 250,00 

              

37 Λάντζα πλύσης χεριών επιτοίχια Διαστάσεων 40 x 32 εκ. Α.Τ.10 τεμ 200,00 1 200,00 

38 Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας συντήρηση, χωρητικότητας 600lt Α.Τ.34 τεμ 975,00 2 1.950,00 

39 
Ψυγείο πάγκος 2 θυρών χωρητικότητας 280lt, εξωτερικών διαστάσεων 140 x 70 
x 86,5 εκ  

Α.Τ.35 τεμ 870,00 1 870,00 

40 Ζαμπονομηχανή με μαχαίρι διαμέτρου 30 εκ  Α.Τ.36 τεμ 600,00 1 600,00 

41 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 80 x 70 x 90 εκ. Α.Τ.37 τεμ 275,00 1 275,00 

42 Λάντζα με δύο λεκάνες 50Χ50cm, εξωτερικών διαστάσεων 130 x 70 x 90 cm.  Α.Τ.38 τεμ 450,00 1 450,00 

43 Τραπέζι εργασίας Εξωτερικών διαστάσεων 140 x 70 x 90 εκ. Α.Τ.39 τεμ 255,00 1 255,00 

44 Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 50lt Διαμέτρου Ø 38 x 60,5 εκ. Α.Τ.04 τεμ 150,00 1 150,00 
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45 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 160 x 70 x 90 εκ  Α.Τ.40 τεμ 285,00 1 285,00 

46 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 180 x 35 x 15 εκ. Α.Τ.41 τεμ 130,00 1 130,00 

              

47 Λάντζα πλύσης χεριών επιτοίχια Διαστάσεων 40 x 32 εκ.  Α.Τ.10 τεμ 200,00 1 200,00 

48 
Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας κατάψυξη Εξωτερικών διαστάσεων 70 x 80 x 205 
εκ. 

Α.Τ.42 τεμ 1.100,00 1 1.100,00 

48 Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας συντήρηση, χωρητικότητας 600lt Α.Τ.34 τεμ 975,00 1 975,00 

49 
Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 
90 εκ. 

Α.Τ.43 τεμ 300,00 1 300,00 

49 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 35 x 15 εκ. Α.Τ.44 τεμ 150,00 1 150,00 

50 Ψυγείο πάγκος 3 θυρών συντήρηση Εξωτερικών διαστάσεων 185 x 70 x 86,5 εκ. Α.Τ.45 τεμ 850,00 2 1.700,00 

50 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 180 x 35 x 15 εκ. Α.Τ.41 τεμ 130,00 1 130,00 

51 Τροχήλατος θερμοθάλαμος συντήρησης φαγητών, δύο θαλάμων 
χωρητικότητας 16GN1/1 έκαστος.   

Α.Τ.46 τεμ 950,00 1 950,00 

51 
Φούρνος κυκλοθερμικός & ατμού χωρητικότητας 10 σχαρών GΝ 2/1 ή 20 GΝ 
1/1 

Α.Τ.47 τεμ 8.800,00 2 17.600,00 

52 
Βάση φούρνου διαστάσεων κατάλληλων για τον επιλεγμένο φούρνο και ύψους 
62 εκ 

Α.Τ.48 τεμ 300,00 2 600,00 

53 
Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο στο κάτω μέρος Εξωτερικές διαστάσεις 
80 x 90 x 87 εκ. 

Α.Τ.49 τεμ 350,00 1 350,00 

54 Βραστήρας έμμεσου θερμάνσεως 150lt, ηλεκτρικός επιδαπέδιος Α.Τ.50 τεμ 6.100,00 1 6.100,00 

55 
Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο στο κάτω μέρος Εξωτερικές διαστάσεις 
40 x 90 x 87 εκ. 

Α.Τ.51 τεμ 250,00 2 500,00 

56 Ανατρεπόμενο τηγάνι ηλεκτρικό 80 lt με ηλεκτροκίνητη ανατροπή  Α.Τ.52 τεμ 5.800,00 1 5.800,00 

57 
Κλειστή κουζίνα ηλεκτρική με επιφάνεια ψήσεως στο πάνω μέρος και ανοικτό 
ερμάριο στο κάτω 

Α.Τ.53 τεμ 1.600,00 1 1.600,00 

58 Μπαταρία νερού για συσκεύες επιδαπέδιες  Α.Τ.54 τεμ 100,00 1 100,00 

59 Φριτέζα ηλεκτρική 22lt + 22lt επιδαπέδια  Α.Τ.55 τεμ 2.750,00 1 2.750,00 
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60 
Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm αριστερά Εξωτερικών διαστάσεων 
190 x 70 x 90 εκ. 

Α.Τ.56 τεμ 300,00 1 300,00 

61 Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 50lt Διαμέτρου Ø 38 x 60,5 εκ  A.T.04 τεμ 150,00 1 150,00 

62 
Τραπέζι εργασίας με ράφι, τροχήλατο . Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 80 x 90 
εκ. 

Α.Τ.57 τεμ 500,00 1 500,00 

63 Ραφιέρα 4 επιπέδων, χρωμίου εξωτερικών διαστάσεων 122x 46 x 180 εκ.  Α.Τ.58 τεμ 320,00 1 320,00 

64 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 180 x 70 x 90 εκ. A.T.02 τεμ 270,00 1 270,00 

              

65 Πλυντήριο-στεγνωτήριο στήλη 8kgr.  Α.Τ.59 τεμ 5.500,00 1 5.500,00 

              

66 
Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 40x40cm δεξιά . Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 
70 x 90 εκ.ύψος. 

Α.Τ.60 τεμ 710,00 1 710,00 

67 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ. Α.Τ.61 τεμ 500,00 1 500,00 

68 Τραπέζι εργασίας Εξωτερικών διαστάσεων 160 x 70 x 90 εκ. A.T.07 τεμ 240,00 1 240,00 

69 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ. Α.Τ.61 τεμ 500,00 1 500,00 

70 Τραπέζι εργασίας με ράφι Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ  Α.Τ.61 τεμ 500,00 1 500,00 

71 Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 50lt Διαμέτρου Ø 38 x 60,5 εκ. A.T.04 τεμ 150,00 2 300,00 

72 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 35 x 15 εκ  Α.Τ.62 τεμ 165,00 2 330,00 

              

73 Ανοξείδωτος λιποσυλλέκτης 95 λίτρων βαρέως τύπου Α.Τ.63 τεμ 350,00 8 2.800,00 

 





                                                                                         

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ «ΑΡΤΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ» 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ «ΑΡΤΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ, προϋπολογισμού 95.194,00 € πλέον ΦΠΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

Της Επιχείρησης…………………………………………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………………………………………………………… 

Δ/νση ……………………………………………………………..…………………………………………… 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………. 

Fax : ………………………………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(Κ.Α.* σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(Κ.Α. σε ευρώ) 

Α.Τ. 01 
Λάντζα κλειστή με δύο λεκάνες, 
διάστασης 190 x 70 x 90 cm ΤΕΜ 3,00 

  

Α.Τ. 02 

Τραπέζι εργασίας με ράφι 
Εξωτερικών διαστάσεων 190 x 70 x 
90 εκ. 

ΤΕΜ 

2,00 

  

Α.Τ. 03 
Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου, 
διαστάσεων 50x30x2 εκ. 

ΤΕΜ 
3,00 

  

Α.Τ. 04 Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 50LT 
διαμέτρου Ø 38 x 60,5 εκ. 

ΤΕΜ 
7,00 

  

Α.Τ. 05 Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών 
διαστάσεων 200 x 70 x 90 cm. 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 06 Ράφι επιτοίχιο εξωτερικών 
διαστάσεων 190 x 35 x 15 εκ. 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 07 Τραπέζι εργασίας, εξωτερικών 
διαστάσεων 160 x 70 x 90 cm. 

ΤΕΜ 
2,00 

  

Α.Τ. 08 Ράφι επίτοιχο, εξωτερικών 
διαστάσεων 160 x 35 x 15 εκ. 

ΤΕΜ 
2,00 

  

Α.Τ. 09 Πολυκοπτικό μηχάνημα χαμηλών 
στροφών 6,5kg/min 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 10 Λάντζα πλύσης χεριών επιτοίχια, 
Διαστάσεων 40 x 32 εκ. 

ΤΕΜ 
4,00 

  

Α.Τ. 11 Επιδαπέδια μηχανή αποφλοιώσεως 
18kg, παραγωγής 220kg/h 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 12 Τροχήλατη λεκάνη μουλιάσματος 
μαχαιροπίρουνων εξωτερικών 
διαστάσεων 70 x 70 x 60 εκ 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 13 Λάντζα κλειστή με δύο λεκάνες, 
διάστασης 170 x 70 x 90 cm 

ΤΕΜ 
1,00 
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Α.Τ. 14 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων 
χρωμίου διαστάσεων 152 x 46 x 180 
εκ. 

ΤΕΜ 

3,00 

  

Α.Τ. 15 Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων 
χρωμίου με διαστάσεις 106 x 46 x 
180 εκ. 

ΤΕΜ 

3,00 

  

Α.Τ. 16 Τραπέζι εργασίας με ράφι  
διαστάσεων 200 x 70 x 90 εκ. 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 17 Ανοιχτήρι κονσερβών Εξωτερικών 
διαστάσεων 18 x 8 x 61 εκ. 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 18 Ψυκτικός θάλαμος-κατάψυξη 
Εσωτερικών διαστάσεων 
260x200x220 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 19 

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης 
Εξωτερικών διαστάσεων 
400x300x220 εκ 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 20 

Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων 
αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 
150 x 46 x 160 εκ 

ΤΕΜ 

4,00 

  

Α.Τ. 21 

Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων 
αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 
120 x 46 x 160 εκ. 

ΤΕΜ 

3,00 

  

Α.Τ. 22 

Ραφιέρα τεσσάρων επιπέδων 
αλουμινίου με εξωτερικές διαστάσεις 
130 x 46 x 160 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 23 
Καταιονιστήρας πρόπλυσης 
επιτραπέζιος με μπαταρία νερού 

ΤΕΜ 

2,00 

  

Α.Τ. 24 
Τροχήλατος κάδος απορριμάτων 75LT 
διαμέτρου Ø 48 x 68,5 εκ 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 25 
Πλυντήριο σκευών εμπρόσθιας 
φόρτωσης 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 26 

Τράπεζα παραλαβής άπλυτων 
Εξωτερικών διαστάσεων 140 x 70 x 
90 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 27 

Αριστερή είσοδος πλυντηρίου με 1 
λεκάνη Εξωτερικών διαστάσεων 110 
x 74 x 85 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 28 

Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών hood 
type ωριαίας απόδοσης τουλάχιστον 
40 καλαθιών 500x500mm, ήτοι 720 
πιάτα ή 1.440 ποτήρια 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 29 
Δεξιά έξοδος πλυντηρίου Εξωτερικών 
διαστάσεων 110 x 74 x 85 εκ. 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 30 

Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη 
εξωτερικών διαστάσεων 122 x 53 x 
180 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 31 

Ραφιέρα 4 επιπέδων, ανοξείδωτη 
εξωτερικών διαστάσεων 152 x 53 x 
180 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 32 
Τροχήλατο πιάτων, μονό Εξωτερικών 
διαστάσεων 97.3 x 42.3 x 73.5 εκ. 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 33 

Τροχήλατο καλαθιών πλυντηρίου 
Εξωτερικών διαστάσεων 51.3 x 51.3 x 
20.5 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 
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Α.Τ. 34 
Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας 
συντήρηση, χωρητικότητας 600lt 

ΤΕΜ 
3,00 

  

Α.Τ. 35 

Ψυγείο πάγκος 2 θυρών 
χωρητικότητας 280lt, εξωτερικών 
διαστάσεων 140 x 70 x 86,5 εκ 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 36 
Ζαμπονομηχανή με μαχαίρι 
διαμέτρου 30 εκ 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 37 

Τραπέζι εργασίας με ράφι 
Εξωτερικών διαστάσεων 80 x 70 x 90 
εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 38 

Λάντζα με δύο λεκάνες 50Χ50cm, 
εξωτερικών διαστάσεων 130 x 70 x 90 
cm. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 39 
Τραπέζι εργασίας Εξωτερικών 
διαστάσεων 140 x 70 x 90 εκ. 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 40 

Τραπέζι εργασίας με ράφι 
Εξωτερικών διαστάσεων 160 x 70 x 
90 εκ 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 41 
Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών 
διαστάσεων 180 x 35 x 15 εκ. 

ΤΕΜ 
2,00 

  

Α.Τ. 42 

Ψυγείο θάλαμος μιας θύρας 
κατάψυξη Εξωτερικών διαστάσεων 
70 x 80 x 205 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 43 

Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 
40x40cm Εξωτερικών διαστάσεων 
190 x 70 x 90 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 44 
Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών 
διαστάσεων 190 x 35 x 15 εκ. 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 45 

Ψυγείο πάγκος 3 θυρών συντήρηση 
Εξωτερικών διαστάσεων 185 x 70 x 
86,5 εκ. 

ΤΕΜ 

2,00 

  

Α.Τ. 46 

Τροχήλατος θερμοθάλαμος 
συντήρησης φαγητών, δύο θαλάμων 
χωρητικότητας 16GN1/1 έκαστος. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 47 

Φούρνος κυκλοθερμικός & ατμού 
χωρητικότητας 10 σχαρών GΝ 2/1 ή 
20 GΝ 1/1 

ΤΕΜ 

2,00 

  

Α.Τ. 48 

Βάση φούρνου διαστάσεων 
κατάλληλων για τον επιλεγμένο 
φούρνο και ύψους 62 εκ 

ΤΕΜ 

2,00 

  

Α.Τ. 49 

Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο 
στο κάτω μέρος Εξωτερικές 
διαστάσεις 80 x 90 x 87 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 50 
Βραστήρας έμμεσου θερμάνσεως 
150lt, ηλεκτρικός επιδαπέδιος 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 51 

Ουδέτερο έπιπλο με ανοικτό ερμάριο 
στο κάτω μέρος Εξωτερικές 
διαστάσεις 40 x 90 x 87 εκ. 

ΤΕΜ 

2,00 

  

Α.Τ. 52 
Ανατρεπόμενο τηγάνι ηλεκτρικό 80 lt 
με ηλεκτροκίνητη ανατροπή 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 53 

Κλειστή κουζίνα ηλεκτρική με 
επιφάνεια ψήσεως στο πάνω μέρος 
και ανοικτό ερμάριο στο κάτω 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 54 
Μπαταρία νερού για συσκευές 
επιδαπέδιες 

ΤΕΜ 
1,00 
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Α.Τ. 55 
Φριτέζα ηλεκτρική 22lt + 22lt 
επιδαπέδια 

ΤΕΜ 
1,00 

  

Α.Τ. 56 

Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 
40x40cm αριστερά Εξωτερικών 
διαστάσεων 190 x 70 x 90 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 57 

Τραπέζι εργασίας με ράφι, τροχήλατο 
. Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 80 x 
90 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 58 

Ραφιέρα 4 επιπέδων, χρωμίου 
εξωτερικών διαστάσεων 122x 46 x 
180 εκ. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 59 Πλυντήριο-στεγνωτήριο στήλη 8kgr. 
ΤΕΜ 

1,00 
  

Α.Τ. 60 Τραπέζι εργασίας με μια λεκάνη 
40x40cm δεξιά . Εξωτερικών 
διαστάσεων 240 x 70 x 90 εκ. ύψος. 

ΤΕΜ 

1,00 

  

Α.Τ. 61 Τραπέζι εργασίας με ράφι 
Εξωτερικών διαστάσεων 240 x 70 x 
90 εκ. 

ΤΕΜ 

3,00 

  

Α.Τ. 62 Ράφι επιτοίχιο Εξωτερικών 
διαστάσεων 240 x 35 x 15 εκ 

ΤΕΜ 
2,00 

  

Α.Τ. 63 Ανοξείδωτος λιποσυλλέκτης 95 
λίτρων βαρέως τύπου 

ΤΕΜ 
8,00 

  

 

Τόπος / Ημερομηνία 

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

*Καθαρή αξία  

              Υπογραφή      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης  

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………………………… 

Στ…… …………., σήμερα ……………………………, μεταξύ των συμβαλλομένων: 
αφενός του …………………………………., που εδρεύει στ…  …………………… (Δ/νση: ……………………..) με Α.Φ.Μ. 

………………….. , Δ.Ο.Υ. …………….),  όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ….. 

………………………………. ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής   «Αγοραστής» και αφετέρου της εταιρίας με την 

επωνυμία «………..……….» (Α.Φ.Μ………….. Δ.Ο.Υ…………….), που εδρεύει στην (οδός 

………………………αριθ………..), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από 

τ……………………………………………………………………………………………………………………………………., .η οποία θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Προμηθευτής», 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ……………………. ………………… για τ..   ……………………….., 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

 
1.2. Τα  υπό προμήθεια είδη  θα βρίσκονται  σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την από …………………….τεχνική και 
οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της 
παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
2.1.  Η παράδοση  των ειδών θα γίνει στ…. ……………………………………………………, 
Τα ζητούμενα είδη θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε  …………… ημερολογιακές  ημέρες σύμφωνα με 
την προσφορά του προμηθευτή, από την υπογραφή της σύμβασης.  
Κατά τη διαδικασία της παραλαβής του εξοπλισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται σε κατάλληλη 
τοποθέτηση/εγκατάσταση/συναρμολόγηση, σύμφωνε με τις οδηγίες του Αγοραστή και σε πλήρη επίδειξη 
λειτουργίας του. 
Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του N.4412/16, τα προβλεπόμενα στην προσφορά του Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα 
συνοδεύουν τα είδη και, πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής.  
 
2.2. Η   οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από τα εξής πρόσωπα:  
1. …………………………………………………, ως Πρόεδρος 
2. …………………………………………………, ως μέλος 
3. …………………………………………………, ως μέλος 
 
τα οποία αποτελούν την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του εξοπλισμού της πράξης 
……………………………, βάσεις της υπ’ αρ. ……….. απόφασης ΔΣ του φορέα 
Το πρακτικό παραλαβής πρέπει να συνταχθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την παράδοση των ειδών. 
Το πρακτικό οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 
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2.3. Ο συμβατικός χρόνος  παράδοσης των ειδών μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με την διάταξη του 
άρθρου 206 Ν. 4412/2016. Αν το είδος φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
209, Ν. 4412/2016 επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα , το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
συνεπεία λόγων ανώτερης βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
2.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό 
(ΑΔΑΜ) της σύμβασης καθώς και τα διακριτικά γνωρίσματα (σειριακοί αριθμοί, όπου υπάρχουν) των 
παραδιδόμενων ειδών. 
Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα συνοδεύονται από το/τα αντίστοιχο/α δελτίο/α αποστολής. Στα 
σχετικά τιμολόγια πώλησης θα αναφέρεται εκτός των άλλων και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.  
2.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα.  

Μετά από κάθε προσκόμιση ειδών στον τόπο υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

2.6. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα είδη που παραδόθηκαν δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων ειδών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων ειδών με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί 
στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων ειδών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

2.7. Απόρριψη συμβατικών ειδών– Αντικατάσταση 

2.7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, 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. 

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

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

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
3.1. Με απόφαση του ΔΣ του Αγοραστή, ύστερα από γvωμoδότηση της Επιτροπής, o Προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στov 
συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 
3.2. Ο Προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, 
εφόσον: 
3.2.1. Το υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστάθηκε με ευθύνη τoυ Αγοραστή. 
3.2.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 
 
3.3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του είδους μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διενέργειας διαδικασίας 
ανάθεσης πoυ γίνεται σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση 
απoρριφθέvτoς υλικού γίνεται δεκτή. 
 
3.4. Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επι-
βάλλovται με απόφαση τoυ Αγορασρή ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo 
υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις 
που προβλέπονται στον   N.4412/16. 
 
3.5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του 
χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των 
τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 203 του N.4412/16, κατά τη 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 
 
3.6. Ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Αγοραστή από 
την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

4.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον …… ετών (σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή)  που αφορά το σύνολο των ειδών του 
εξοπλισμού. 
Έτσι, ο προμηθευτής οφείλει με δική του μέριμνα και δαπάνη να προβεί στη ρύθμιση, επισκευή ή 

αντικατάσταση εξαρτήματος ή συσκευής λόγω κατασκευαστικής ατέλειας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 

ξεκινά με την ημέρα σύνταξης του πρακτικού οριστικής παραλαβής 

4.2.  Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση του Αγοραστή να αποκαθιστά τη βλάβη, δυσλειτουργία ή/ και ασυμφωνία   των λειτουργικών 

και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με μερική ή ολική αντικατάσταση αυτού. 

4.3. Ο χρόνος ανταπόκρισης του Προμηθευτή για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού 
είναι αυτός που ορίζεται μέσα σε διάστημα 10 εργασίμων ημερών.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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5.1.1.  Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία των υπό προμήθεια ειδών, τη μεταφορά,  
τυχόν εργασίες εγκατάστασής τους και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του 
Προμηθευτή, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά και τις τεχνικές προδιαγραφές,  που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………………….ευρώ  
(……………………………….€), πλέον ΦΠΑ 24% …………………..ευρώ και συνολικά ……………………………..ευρώ. 
Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π.   < ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020>____________________ 
με την υπ’ αρ7675/30-12-2019  Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ «ΑΡΤΟΣ Ο 
ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ»  και κωδ. 
ΟΠΣΑΑ0011317449.Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Μέτρο 19 “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)-LEADER” PAA 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: “Στήριξη υλοποίησης δράσεων 
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων”, ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές 
υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με  συγχρηματόδοτηση από την 
Ευρωπαική Κοινότητα, το Ε.Γ.Τ.Α.Α., και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο κωδικός του έργου είναι 
2017ΣΕ08210000 
5.2. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει κατά 100% μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών από τον Αγοραστή, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην οικονομική του 
προσφορά και σύμφωνα με τον ανωτέρω (1.1.) πίνακα. 
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, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). 
5.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός 30 ημερών ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ημερομηνίας 
έκδοσης του τιμολογίου πώλησης.  
5.5. Toν Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

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

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016151 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %. 
5.6. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρακτικού παραλαβής. Εάν ο 
προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των 

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

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρακτικού οριστικής 
παραλαβής. 
5.7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα καθυστέρησης διάθεσης πιστώσεων 
στη ΣΑΕΠ0081 ή/και κατανομής της χρηματοδότησης. Επίσης δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης 
της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των ειδών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
κ.λ.π.). 
5.8. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1. Ο Αγοραστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, σε κάθε περίπτωση 
που ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς οποιαδήποτε από τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, πτώχευσης ή 
θέσης σε εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου ή σε οποιαδήποτε παρόμοια (προ) πτωχευτική 
διαδικασία. Ο  Προμηθευτής θα υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του Αγοραστή. 

6.2. Ο Αγοραστής δικαιούται κατά την κρίση του να καταγγείλει την σύμβαση οποτεδήποτε, ολικά ή 
μερικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την 
ημερομηνία που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιας 
καταγγελίας, ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον ανάδοχο κάθε ποσό που θα οφείλεται σε 
αυτόν κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας Σύμβασης, μετά την αφαίρεση και παρακράτηση 
τυχόν αξιώσεων του Αγοραστή. 

6.3. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση της ανατιθέμενης με την παρούσα 
προμήθειας ή μέρους της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Απαγορεύεται και είναι άκυρη -και χωρίς έννομα αποτελέσματα για τον Αγοραστή- κάθε είδους 
μεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε 
δικαιώματος, απαίτησης ή αγωγής που τυχόν έχει κατά του Αγοραστή από ή σε σχέση με την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η εφάπαξ εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του επί της 
αμοιβής του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή και μετά τη νόμιμη αναγγελία ο Αγοραστής θα 
αφαιρεί από κάθε πληρωμή και θα παρακρατεί τις ακόλουθες απαιτήσεις ή οφειλές, εφόσον αυτές 
υπάρχουν κατά  τον χρόνο της καταβολής της εκχωρηθείσας ή  ενεχυρασθείσας απαίτησης, ανεξάρτητα 
από τον χρόνο γέννησης τους. 

ΑΡΘΡΟ 8 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 και κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της 
αρμόδιας ΕΥΔ. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές μεταξύ των 
συμβαλλομένων θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια επίλυσής τους με φιλικό διακανονισμό. 

Σε περίπτωση αποτυχίας του φιλικού διακανονισμού, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα 
Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, που εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

10.1. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αρ. …………… 

απόφασης ΔΣ του φορέα για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και οι 

διατάξεις του 4412/2016, όπως ισχύουν κάθε φορά  

10.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα  
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά 
τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, 

αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων ο Αγοραστής έλαβε δύο 

αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ        ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

…………………………………………                                                              ………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………      …………………………………………………….. 





                                                                                         

 

 

 

Σελίδα 76 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ 
<ΑΡΤΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ> 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 100027914_admin 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Aγίας Σοφίας 4, Προσήλιο, Σβορώνος Πιερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμου Βασίλειος 

- Τηλέφωνο: 2351079315 

- Ηλ. ταχυδρομείο: mitropolipr@gmail.com  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): : www.imkitrous.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια απαιτούμενου 

εξοπλισμού κουζίνας για τη λειτουργία συσσιτίων» προϋπολογισμού 118.040,56 ευρώ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΑΔΑΜ: ____________________] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:mitropolipr@gmail.com
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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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; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

 δωροδοκίαviii,ix· 

 απάτηx· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxiv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxiv, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

 

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 διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxv; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV 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 
αναφέρονταιxxvi, 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 
δωρεάνxxvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: _________________________ 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: _________________________ 

Εγγύηση με αριθμό. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

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  ………………………… υπέρ 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) 

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 τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη του Δήμου 
Κατερίνης , για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «(τίτλος σύμβασης)»..............., με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ………..   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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 5 ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και …………(τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2  
της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της 
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 εκδίδουμε. 
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ________________________ 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: ________________________ 

Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

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……………………………………………………………………… υπέρ 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  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) 

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 καλή εκτέλεση της αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη του Δήμου Κατερίνης. 

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 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............  

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 εκδίδουμε 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως 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). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 
των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





                                                                                         

 

 

 

Σελίδα 90 

                                                                                                                                                                                                 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 
έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxv Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvii 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. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 
εν λόγω πρόσβαση.  
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