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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
      Ο Διμαρχοσ Π. Φαλιρου Δ. Χατηθδάκθσ προκθρφςςει ότι, ο Διμοσ κα προβεί ςε ανοικτό θλεκτρονικό 

διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που 

προςδιορίηεται βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τον 

ν.4412/2016 και τθν Διακιρυξθ (288/2018 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ), για τθν παροχι υπθρεςιϊν: 

υντήρηςη η/μ εγκαταςτάςεων Δημοτ. Καταςτήματοσ 2018, υντ. πυροςβεςτήρων κτιρ., ςχολείων, 

οχ/των και αυτόνομων ςυςτ. πυρόςβ 2018, υντήρηςη κλιματιςτικϊν (ςυμπ. αντ/κων και αναλ.)2018, 

υντ. καυςτήρων(ςχολ. ςυγκρ.,πν. κζντρων κ.λ.π.)2018, υντ.ψυκτικοφ μηχ/τοσ Νεκροταφείου(ςυμπ. 

αντ/κα-αναλ.)2018, υντ. η/μ εγκαταςτάςεων κτιρίων αρμοδιότητασ Δήμου 2018. Διάρκεια ςφμβαςθσ 24 

μινεσ. Η παροχι υπθρεςιϊν περιλαμβάνει τθν τακτικι ςυντιρθςθ και τισ επιςκευζσ των Η/Μ υποδομϊν 

αρμοδιότθτασ του Διμου, τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν κλιματιςτικϊν μονάδων χϊρων 

αρμοδιότθτασ Διμου, τθ ςυντιρθςθ πυροςβεςτιρων και ςυςτθμάτων πυρόςβεςθσ/πυρανίχνευςθσ κτιρίων 

και οχθμάτων του Διμου, τθν ςυντιρθςθ και τισ επιςκευζσ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ των ςχολείων και 

πνευματικϊν κζντρων του Διμου, τθ ςυντιρθςθ και τυχόν επιςκευζσ του ψυκτικοφ μθχ/τοσ του 

Νεκροταφείου, περιλαμβανομζνων τυχόν αντ/κων και αναλωςίμων.  

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: 120 θμζρεσ. 

     Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 2/11/2018 και ϊρα 15:00.  Η διαδικαςία 

κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του (Ε..Η.Δ.Η..) μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr (Α/Α ςυςτιματοσ: 63510), url: https://palaiofaliro.gr/, κωδικόσ NUTS: EL304. 

     Σο φψοσ του προχπολογιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 172.096,77€ πλζον ΦΠΑ και θ ζκταςθ τθσ ζωσ 

15.332 μον. μετρ. ςφμφωνα με τθν 68/2018 μελζτθ τθσ Σ.Τ.. Δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι 

περιςςότερα τμιματα. Προδικαςτικζσ προςφυγζσ–δικαςτικι προςταςία ςφμφωνα με το αρ. 3.4 τθσ 

διακιρυξθσ και το αρ. 360 του ν.4412/16. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 

κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 

363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Τ.Α.  Εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Π.Α., για κάκε ομάδα(τμιμα) που υποβάλλεται προςφορά, 

κατά τα λοιπά ςφμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4412/2016. 

Η  δαπάνθ  κα  καλυφκεί  από  τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου των ετϊν 2018-2020 από ίδια 

ζςοδα ςτουσ Κ.Α.: 10-6262.003, 15-6262.021, 10-6265.007, 15-6265.009, 30-6265.001, 10-6265.006, 15-

6265.008, 15-6265.007, 45-6265.003. Αρ. ΑΔΑ απόφαςεων ανάλ. Τποχρ.: 6Γ9ΞΩΞΕ-0Ω4,  6ΓΛΩΞΕ-ΙΝ2, 

6ΕΟ0ΩΞΕ-4Λ8, 6Η45ΩΞΕ-1ΒΩ, 6ΗΖΝΩΞΕ-Θ26, 7ΜΧΕΩΞΕ-ΔΞΦ, 73Γ3ΩΞΕ-ΡΤΚ, 73ΕΞΩΞΕ-ΣΕ7, ΩΑΛΜΩΞΕ-ΜΚΟ.  

Κωδικοί cpv: 50710000-5, 50730000-1, 50413200-5, 50720000-8. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ 

δεν γίνονται δεκτζσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία (10/9/2018 και ϊρα 15:00), ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 

Τπουργικι Απόφαςθ αρικ. 56902/215(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017).   

      Πλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, ςτον 

δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορζα 6232) ςτθ ςελίδα αναηιτθςθσ αιτθμάτων και 

προκθρφξεων του Διμου Π. Φαλιρου, και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του φορζα 

https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/.  

Δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ όπωσ προβλζπεται από το αρ. 

66 του Ν. 4412/2016. Σο κόςτοσ δθμοςίευςθσ βαρφνει τον ανάδοχο, αναλογικά, βάςει του ν.4412/2016. 

 Πλθροφορίεσ για τθν διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτο τθλ: 2132020243 & Φαξ 

2132020359.                                                                                  Π. ΦΑΛΗΡΟ  11/10/2018  

                                                                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ 
  

                 ΔΙΟΝΤΗ  ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ              
 





        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αριθ.Αποφ. 288/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Έγκριση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών 
Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση 
πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 
2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση 
καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού 
μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 για 2 έτη, ποσού μελ. 213.400,00€ 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 04 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 15993/31.08.2018 
πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:   
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                     ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ    1. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

         (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)   2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) 3. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
4. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
5. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
 

 
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 

Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 
«…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία………….». 

 
Επειδή ο προϋπολογισμός του ανωτέρω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 213.399,99€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. 

 
Ακολούθως εκθέτει ότι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υποβλήθηκε η υπ’ αρ. 

68/2018 μελέτη, που αφορά στην έγκριση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, 
Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων 
πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, 
Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ., πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού 
μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 





εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018», προυπολογισμού μελέτης  213.399,99€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  
 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) 

 τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α') 

 τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

 την υπ’αρ. 373/18.12.2017 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΟΠΞΩΞΕ-ΜΔΖ) περί ψήφισης του 

πρ/σμού οικ. έτους 2018, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 112049/39626/26.1.2018 

απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τη με αρ. 211/2018 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 

Ψ8Θ4ΩΞΕ-ΑΘΠ) περί έγκρισης της 4ης μερικής αναμόρφωσης πρ/σμού ο.ε. 2018 (που 

εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. απόφασης  ΑΔΑ 68298/23981/20.08.2018) 

 τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α)  

 τις με αρ. 128/2018 και 222/2018 αποφάσεις Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΑΙΕΩΞΕ-ΖΥΗ και 6ΩΟΑΩΞΕ-ΙΔ8 

αντίστοιχα) 

 την υπ’ αρ.  68/2018 μελέτη Τ.Υ. 

 το από  24.08.2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ003598337)  

 το με αρ. πρωτ. 15688/24.08.2018 τεκμηριωμένο αίτημα  

 τις με αρ: Α/795(ΑΔΑ: 6Γ9ΞΩΞΕ-0Ω4),  A/792 (ΑΔΑ: 6ΓΛΣΩΞΕ-ΙΝ2), Α/796 (ΑΔΑ : 

6ΕΟ0ΩΞΕ-4Λ8), Α/794(ΑΔΑ : 6Η45ΩΞΕ-1ΒΩ), Α/790 (ΑΔΑ: 6ΗΖΝΩΞΕ-Θ26), Α/798 (ΑΔΑ: 

7ΜΧΕΩΞΕ-ΔΞΦ), Α/791 (73Γ3ΩΞΕ-ΡΥΚ), Α/797 (ΑΔΑ: 73ΕΞΩΞΕ-ΤΕ7), Α/793 (ΑΔΑ: 

ΩΑΛΜΩΞΕ-ΜΚΟ)και ΑΔΑΜ: 18REQ003605730 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

 το σχέδιο της διακήρυξης  

 την εισήγηση του προέδρου 

και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Αποδέχεται την με αρ. 68/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θεωρήθηκε από την 

Δ/ντρια της Τ.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου. 

 

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών «Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, 

Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων 

πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, 

Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ., πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση 

ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση 





ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018», προυπολογισμού 

μελέτης  213.399,99€ συμπ/νου ΦΠΑ, ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους 2018.  
 
 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, για το οικ. έτος 2018, έχει 

εγγραφεί σχετική πίστωση στους Κ.Α.: 10-6262.003, 15-6262.021, 10-6265.007, 15-6265.009, 30-
6265.001, 10-6265.006, 15-6265.008, 15-6265.007, 45-6265.003 συνολικού ύψους 19.000,00€, 
(αναλογία δαπάνης έτους βάσει  ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') 
παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - 
τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2019, 2020 ή και του 
υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σ’ αυτόν του 2018. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από  τον τακτικό  προϋπολογισμό  του Δήμου Π. 
Φαλήρου από ίδιους πόρους, στα έτη 2018, 2019 και 2020. 

Η κατανομή των δαπανών ανά ΚΑΕ και ανά έτος εκτιμάται αρχικά ως εξής: 
 

ΚΑΕ 
Αναλογία 

Δαπάνης 2018 
Αναλογία 

Δαπάνης 2019 
Αναλογία 

Δαπάνης 2020  
10-6262.003 6.000,00 45.000,00 39.000,00 
15-6262.021 2.000,00 21.700,00 19.700,00 
10-6265.007 2.000,00 2.500,00 1.000,00 
15-6265.009 1.500,00 4.000,00 2.999,99 
30-6265.001 500,00 1.000,00 500,00 
10-6265.006 2.000,00 3.000,00 2.000,00 
15-6265.008 1.500,00 11.500,00 10.000,00 

15-6265.007 2.000,00 13.000,00 11.000,00 
45-6265.003 1.500,00 4.000,00 2.500,00 

 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο  227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 
προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών 
προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., 
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται 
στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της 
προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας 
πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
ενδιαφερομένου. 
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, 
οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. 
προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' 
αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45). 
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του 
οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη 
η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά 
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους 
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 





την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή 
έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων 
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.» 

 
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να 
ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και  152 «Ειδική Επιτροπή» 
του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο -   ο έλεγχος 
νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   288/2018 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.4του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, 
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές 
αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των 
αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την 
επικοινωνία μεταξύ φορέων.» 
 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 





 

Σελίδα 1 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την Παροχή Υπηρεσιών: 

«Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση 
πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, 

Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. 
συγκρ., πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. 

αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 
2018» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.096,77€  

πλέον ΦΠΑ 24% 41.303,22  

συνολικά 213.399,99€ 

Κωδικοί cpv: 50710000-5, 50730000-1, 50413200-5, 50720000-8 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο του 
προϋπολογισμού 

Αρ. Διακήρυξης: 288/2018 

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 63510 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος  

Πόλη Π. Φάληρο 

Ταχυδρομικός Κωδικός 17562 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL304 

Τηλέφωνο 2132020243 

Φαξ 2132020359 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr 

Αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
μέχρι και το στάδιο της κατακύρωσης: 

Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Η/Μ 

Αρμόδιος για πληροφορίες Στέλιος Σουμπασάκης, Τερψιχόρης 51 & 
Αρτέμιδος – Τ.Κ 17562,  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132020243, 
Φαξ: 2132020359 

e-mail: stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://palaiofaliro.gr/ 

Κωδικός NUTS EL304 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) - 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

β) Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον 
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων 
και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα 
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση του πίνακα της 
παραγράφου 1.1 

ε) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr  
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27 και 116 του ν. 4412/16 .  

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης: Όχι  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Π. Φαλήρου.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει: για το τμήμα (ομάδα) 1 τις με Κ.Α. : 10-6262.003,  για το 
τμήμα (ομάδα) 2 τις με Κ.Α. : 15-6262.021, για το τμήμα (ομάδα) 3 τις με Κ.Α. : 10-6265.007, 15-6265.009, 
30-6265.001, για το τμήμα (ομάδα) 4 τις με Κ.Α. : 10-6265.006, 15-6265.008, για το τμήμα (ομάδα) 5 τις με 
Κ.Α. : 15-6265.007,  και για το τμήμα(ομάδα) 6 τη με ΚΑ: 45-6265.003 σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, 2019 και 2020 του Φορέα Δήμος Π. Φαλήρου  

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, για το οικ. έτος 2018, έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στους Κ.Α.: 10-6262.003, 15-6262.021, 10-6265.007, 15-6265.009, 30-6265.001, 10-
6265.006, 15-6265.008, 15-6265.007, 45-6265.003 συνολικού ύψους 19.000,00€, (αναλογία δαπάνης 
έτους βάσει  ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 
7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό 
δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2019, 2020 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη 
των συμβατικών υποχρεώσεων σ’ αυτόν του 2018. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από  τον τακτικό  προϋπολογισμό  του Δήμου Π. Φαλήρου από 
ίδιους πόρους, στα έτη 2018, 2019 και 2020. 

Η κατανομή των δαπανών ανά ΚΑΕ και ανά έτος εκτιμάται αρχικά ως εξής: 

ΚΑΕ 
Αναλογία Δαπάνης 

2018 
Αναλογία Δαπάνης 

2019 
Αναλογία Δαπάνης 

2020  

10-6262.003 6.000,00 45.000,00 39.000,00 

15-6262.021 2.000,00 21.700,00 19.700,00 

10-6265.007 2.000,00 2.500,00 1.000,00 

15-6265.009 1.500,00 4.000,00 2.999,99 

30-6265.001 500,00 1.000,00 500,00 

10-6265.006 2.000,00 3.000,00 2.000,00 

15-6265.008 1.500,00 11.500,00 10.000,00 

15-6265.007 2.000,00 13.000,00 11.000,00 

45-6265.003 1.500,00 4.000,00 2.500,00 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών, διάρκειας 2 ετών,  για: 1)την τακτική συντήρηση 
και τις επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δημαρχείου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και 
αναλωσίμων, 2) την τακτική συντήρηση και τις επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων λοιπών κτιρίων 
αρμοδιότητας του Δήμου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 3) τις εργασίες συντήρησης 
και επισκευών κλιματιστικών μονάδων χώρων αρμοδιότητας Δήμου πλην Δημαρχείου περιλαμβανομένων 
τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 4) τη συντήρηση των πυροσβεστήρων και συστημάτων 
πυρόσβεσης/πυρανίχνευσης των κτιρίων και οχημάτων του Δήμου πλην Δημαρχείου περιλαμβανομένων 
τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 5) την τακτική συντήρηση και τις επισκευές των  συστημάτων θέρμανσης 
των σχολείων  και των πνευματικών κέντρων του Δήμου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και 
αναλωσίμων, 6) τη συντήρηση και τυχόν επισκευές του ψυκτικού μηχ/τος του Νεκροταφείου του Δήμου 
περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων. 

. 
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες(τμήματα) 

Τμήμα 
(ομάδα) 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 

Πηγή 
Χρηματοδότησης 

Ποσό εγγύησης 
συμμ/χης 2% € 

Δήμος Παλαιού Φαλήρου - Παροχή Υπηρεσιών  
Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων 
κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών 

(συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων 
κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, 

Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 

1 Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων Δημοτικού 

Καταστήματος 2018 

72.580,65 Ίδιοι πόροι Δήμου 

1.451,61 

2 Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας 

Δήμου 2018 

35.000,00 Ίδιοι πόροι Δήμου 

700,00 

3 Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων 
αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018 

12.903,22 Ίδιοι πόροι Δήμου 
258,06 

4 Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, 
σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων 

συστημάτων πυρόσβεσης 2018 

24.193,55 Ίδιοι πόροι Δήμου 

483,87 

5 Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. 
συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 

2018 

20.967,74 Ίδιοι πόροι Δήμου 

419,35 

6 Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος 
Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-

αναλώσιμα) 2018 

6.451,61 Ίδιοι πόροι Δήμου 

129,03 

ΣΥΝΟΛΑ 172.096,77  3.441,94 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 50710000-5, 50730000-1, 50413200-5, 50720000-8 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες) , ήτοι το σύνολο των υπηρεσιών 

Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε: Όλα 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων ενενήντα έξι 

ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά  (172.096,77€) πλέον ΦΠΑ 24% 41.303,22€, συνολικά 213.399,99€. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες για κάθε ομάδα( τμήμα). 

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

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης ανά ομάδα 
(τμήμα).    

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής προκύπτει: 

με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των τμημάτων (ομάδων) συμπληρώνοντας τις τιμές κάθε είδους 
αυτών. 

Ο τρόπος συμπλήρωσης της οικονομικής προσφοράς περιγράφεται διεξοδικά στο αρ. 2.4.4 της παρούσης 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιείται από το αρ. 377 παρ. 1 περ. 7 του Ν4412/16,  καθώς και τις εν ισχύ διατάξεις του 
Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α') “ Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις” όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του πρώτου  

4. 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,   

5. 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»,  

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

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

9. 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”, 

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

11. 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 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 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 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €). 

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

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

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
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15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

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

17. 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» 

18. 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.)»,  

19. 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. 

20. Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' 
αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης. 

21. Τις με αρ. 128/2018 και 222/2018 αποφάσεις Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΑΙΕΩΞΕ-ΖΥΗ και 6ΩΟΑΩΞΕ-ΙΔ8 
αντίστοιχα) περί έγκρισης της διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και της επιλογής 
διαδικασίας δημοπράτησης αυτού. 

22. Τις με αρ. 68/2018 Τεχνικές προδιαγραφές της Τ.Υ. του Δήμου οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης. 

23. το με αρ πρωτ 15688 της 24/8/2018 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης 
προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας και τη βεβαίωση συνδρομής των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.    

24. τις  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: Α/795(ΑΔΑ: 6Γ9ΞΩΞΕ-0Ω4),  A/792 (ΑΔΑ: 6ΓΛΣΩΞΕ-ΙΝ2), 
Α/796 (ΑΔΑ : 6ΕΟ0ΩΞΕ-4Λ8), Α/794(ΑΔΑ : 6Η45ΩΞΕ-1ΒΩ), Α/790 (ΑΔΑ: 6ΗΖΝΩΞΕ-Θ26), Α/798 
(ΑΔΑ: 7ΜΧΕΩΞΕ-ΔΞΦ), Α/791 (73Γ3ΩΞΕ-ΡΥΚ), Α/797 (ΑΔΑ: 73ΕΞΩΞΕ-ΤΕ7), Α/793 (ΑΔΑ: ΩΑΛΜΩΞΕ-
ΜΚΟ)και ΑΔΑΜ: 18REQ003605730. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού – 
Γνωμοδοτικά Όργανα 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/11/2018 και ώρα 15:00 (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών), 

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

την 8/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών) 

Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού, ορίζεται η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 1 του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 466/2017 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .  

Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:  

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  
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β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  

δ) εισηγείται προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από 
τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση 
των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,  

ε) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης,  

 

Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, για την εξέταση των προβλεπόμενων 
ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ορίζεται η Επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (α) του Ν4412/2016 που 
συγκροτήθηκε με την με αρ. 339/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:  

α) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε. και ΔΣ. Του ΝΠΔΔ) για τις προβλεπόμενες κατά το αρ. 
127 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Δεν απαιτείται βάσει προϋπολογισμού 

  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 63510 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δεν δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.3 του 
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17). 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Καθημερινή Αμαρυσία ………………………………………..…Δημοσίευση …… 12/10/2018 
Παλμός …………………………………….……..………………..…..…Δημοσίευση …… 12/10/2018. 
 

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :  https://palaiofaliro.gr  στην διαδρομή : https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-
dimoprasies/, στις 11/10/2018.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων στον 
Ελληνικό Τύπο, που προβλέπονται από τον ν. 4412/2016 και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλεται σε κάθε 
περίπτωση από τον προμηθευτή (αναλογικά βάσει των ομάδων που του αναθέτονται βάσει του π/υ 
μελέτης) που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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 τους  

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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 

 η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ 18PROC00….) 

 η παρούσα Διακήρυξη οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την με αρ 288/2018 απόφαση Ο.Ε. του 
Δήμου με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗ με αρ 68/2018 της Τ.Υ του Δήμου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 η σχετική ΤΕΥΔ 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

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), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (25/10/2018 ώρα 15:00) και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Για συμβάσεις κάτω των ορίων: 

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

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. 
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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. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 
συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην ---- γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων 
των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση.] 

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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
.  

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 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο 

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, π.χ. πιστοποιήσεις -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (Αγγλική), 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 γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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 
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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 προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Για υποδείγματα βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 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.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε  
ομάδα(τμήμα) που συμμετέχει , για τα οποία καταθέτει προσφορά όπως κάτωθι:.  

Τμήμα 
(ομάδα) 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 

Πηγή 
Χρηματοδότησης 

Ποσό εγγύησης 
συμμ/χης 2% € 

Δήμος Παλαιού Φαλήρου - Παροχή Υπηρεσιών  
Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων 
κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών 

(συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων 
κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, 

Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 

1 Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων Δημοτικού 

Καταστήματος 2018 

72.580,65 Ίδιοι πόροι Δήμου 

1.451,61 
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2 Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας 

Δήμου 2018 

35.000,00 Ίδιοι πόροι Δήμου 

700,00 

3 Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων 
αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018 

12.903,22 Ίδιοι πόροι Δήμου 
258,06 

4 Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, 
σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων 

συστημάτων πυρόσβεσης 2018 

24.193,55 Ίδιοι πόροι Δήμου 

483,87 

5 Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. 
συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 

2018 

20.967,74 Ίδιοι πόροι Δήμου 

419,35 

6 Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος 
Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-

αναλώσιμα) 2018 

6.451,61 Ίδιοι πόροι Δήμου 

129,03 

ΣΥΝΟΛΑ 172.096,77  3.441,94 

 

Σχετικά υποδείγματα περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.  

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, ήτοι μέχρι (1/4/2019), 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. 4412/2016,   

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 
2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
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 αμετάκλητη 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,  
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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), 

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 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου  

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

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

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 
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.  

 

Αν ο προσφέρων 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. 

2.2.3.3. ---- 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(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,  

(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,  

(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 
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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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, 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. ……….. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) 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. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. 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 Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή επαγγελματική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή ανά ομάδα με το 
αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών.  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 Επαγγελματικό ή 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν και να υποβάλουν στο αντίστοιχο στάδιο του 
διαγωνισμού:  

α) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών (συνίσταται σε κύκλο εργασιών σε 
όμοια ή ισοδύναμη παροχή υπηρεσιών ανά ομάδα (συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, 
πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρασφαλείας, συστημάτων θέρμανσης ή ψυκτικών συστημάτων 
αντίστοιχα) με τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες, ύψους κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίσο με το 30% του 
αθροίσματος των ενδεικτικών προϋπολογισμών των ομάδων (τμημάτων) για τα οποία συμμετέχει 
(υπολογίζεται αθροιστικά για όλα τα τμήματα κι όχι ποσοστιαία για κάθε τμήμα). Σε περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, είναι μεγαλύτερος από το 
30% του προϋπολογισμού των υπό ανάθεση υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση ενώσεων, ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των κύκλων εργασιών κάθε 
ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση για το ανωτέρω διάστημα. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν και να υποβάλουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού: 

α) Τεχνική προσφορά. Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των ζητούμενων της μελέτης 
που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. Ακόμη περιγραφή των υποδομών (εγκαταστάσεις, προσωπικό, 
εξοπλισμός, οχήματα, εμπειρία κλπ) και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την 
εξασφάλιση της ποιότητας των παροχών υπηρεσιών που προσφέρει. Ακόμη περιγραφή της 
επιχειρηματικής δομής της επιχείρησης (μορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος, εμπορικές 
επιδόσεις κ.λπ.) και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας 
των παροχών υπηρεσιών που προσφέρει.  

β) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) ανά 
ομάδα(τμήμα) αντίστοιχες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου(συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρασφαλείας, συστημάτων θέρμανσης 
ή ψυκτικών συστημάτων αντίστοιχα), ποσότητας κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίση με το 30% των 
ποσοτήτων για κάθε ξεχωριστή ομάδα(τμήμα). Αντίστοιχη ορίζεται μία παροχή υπηρεσιών, που αφορά σε 
όμοιο ή ισοδύναμο ανά ομάδα(τμήμα) (συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, πυροσβεστήρων 
και συστημάτων πυρασφαλείας, συστημάτων θέρμανσης ή ψυκτικών συστημάτων αντίστοιχα), από 
πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο (όμοιο είδος). Οι 
υλοποιημένες συμβάσεις θα πρέπει να είναι ποσότητας κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίσης με το 30% των 
ποσοτήτων για κάθε ξεχωριστή ομάδα(τμήμα), οικονομικού μεγέθους (τουλάχιστον ίσο κατά μέσο όρο με 
το 30% του αθροίσματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ομάδων(τμημάτων) για τις οποίες 
συμμετέχει (υπολογίζεται αθροιστικά κι όχι ποσοστιαία για κάθε τμήμα) όπως αυτές που περιγράφονται 
στα επιμέρους τμήματα της με αρ 68/2018 μελέτης της Τ.Υ. που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας διακήρυξης.  

Απόδειξη για τα παραπάνω αποτελούν πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται στο ποσό, τον χρόνο, την περιγραφή εργασιών και τον τόπο εκτέλεσης αυτών και 
προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με όρους των συμβάσεων και περατώθηκαν κανονικά 
και εκδίδονται α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης που έχουν 
εκδοθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του 
φορέα συνοδευόμενη από το αντίστοιχο παραστατικό από το οποίο να προκύπτουν τα παραπάνω. 

γ) Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως και ότι 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ακόμα, (για τις ομάδες 1,2,5,6) ότι ο χρόνος απόκρισης στις 
τυχόν έκτακτες βλάβες που από την Υπηρεσία κρίνεται ότι έχουν σημαντική επίπτωση στην ομαλή 
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λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των κτιρίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) 
ώρες, ενώ για δευτερεύουσες εργασίες ανεβαίνει σε 48 ώρες (2 εργάσιμες ημέρες) περιλαμβανομένου 
του Σάββατου 

δ) O συμμετέχων θα υποβάλει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή απ όπου να 
προκύπτει το κατάλληλο-εξειδικευμένο και με τα ανάλογα ανά παροχή για την οποία συμμετέχει 
πτυχία/αδειοδοτήσεις προσωπικό για τις επιμέρους παροχές υπηρεσιών όπως προκύπτουν από το 
τιμολόγιο της μελέτης (ενδεικτικά πτυχίο μηχ/γου μηχ/κου, ηλ/γου μηχ/γου, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, 
υδραυλικοί, ψυκτικοί, θερμουδραυλικοί, καυστήρων κλπ. κατάλληλης κατηγορίας σε σχέση με τις 
εγκαταστάσεις του Δήμου και την ισχύ αυτών) ή εάν ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους ή να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό, τότε θα πρέπει να προσκομίσει 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και για αυτούς καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας και για 
τον/τους υπεργολάβους-προσωπικό. 

ε) Αναφορά του τίτλου σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών και ιδίως των 
υπευθύνων για την παροχή υπηρεσιών. Ελάχιστη απαίτηση : 1) Ένας υπεύθυνος στον οποίο να γίνει 
αναφορά στα ανωτέρω, συναφούς ειδικότητας με τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει, καθώς και να 
προκύπτει η εργασιακή σχέση του με τον οικονομικό φορέα. 

στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό για 
το ειδικό επάγγελμά τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή εν ισχύ, αντίστοιχο ανά ομάδα για την οποία συμμετέχουν. 

ζ) Υποβολή καταλόγου τεχνικού εξοπλισμού του προσφέροντος από τον οποίο θα προκύπτει η ικανότητα 
υλοποίησης της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών, ενδεικτικά ανιχνευτές διαρροών καυσίμων αερίων, 
ανιχνευτές διαρροών ψυκτικών, ηλεκτρονικοί αναλυτές καυσαερίων, πλυστικά συγκροτήματα, 
παχυμετρητές υπερήχων, ζυγαριά ψυκτικού μέσου, αντλία ανάκτησης, όργανο μέτρησης μόνωσης 
καλωδίων μέσης τάσης, όργανο μέτρησης γείωσης εγκατάστασης, μεγγόμετρο κτλ. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με 
τα πρότυπα, τις πιστοποιήσεις, οδηγίες, δηλώσεις συμμόρφωσης όπως ζητούνται παρακάτω. Τα 
προηγούμενα υποβάλλονται στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 56 του ν4412/2016. 
α) Πιστοποίηση του παρόχου των υπηρεσιών και του προσφέροντος (εάν δεν είναι η ίδια οντότητα), εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, κατά ISO 9001:2008 ή 2015 που να αφορά στη λειτουργία 
και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, κατά ISO 14001:2004 ή 2015 που να αφορά στη λειτουργία και 
συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και κατά OHSAS 18001:2007 που να αφορά στη λειτουργία και 
συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία). Ισοδύναμες πιστοποιήσεις 
κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, δύναται να γίνονται δεκτές ύστερα από εξέταση από την 
αρμόδια Επιτροπή. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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 των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ 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 
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 ). 

Εφόσον τα κριτήρια επιλογής για κάθε άρθρο (είδος) για το οποίο συμμετέχει ο προσφέρων πιθανόν να 
ποικίλουν, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε άρθρο (είδος με τα ίδια κριτήρια επιλογής) εάν 
με ένα ΤΕΥΔ δεν μπορεί να καλυφθεί συνολικά η προσφορά.  

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.  

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
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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 ισχύουν. 

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: 

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. 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 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

1. Ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα).  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς 
φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές.  

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. 

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

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

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

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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. 

Βάσει του εγγράφου του Σώματος  Επιθεώρησης Εργασίας ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017: ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του άρθρου 73 παρ.2 του Ν. 4412/2016, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.80 παρ.2γ 
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017:  «Αν το κράτος-

μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.» 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, ………………………. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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 καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας ανά ομάδα) 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 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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Επαγγελματικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο (όλα τα αντίγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 
4250/2014) ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρεις 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς σε περίπτωση μη υποχρέωσης 
έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των 
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων όπως το Ε3 της επιχείρησης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του. 

Σε περίπτωση συμμετεχόντων, που βρίσκονται σε λειτουργία για μικρότερο των 3 ετών διάστημα, θα 
παρέχονται όσοι ισολογισμοί είναι διαθέσιμοι. 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται εκ του νόμου έκδοση ισολογισμών να προσκομίζεται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.  
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Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
(όλα τα αντίγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 4250/2014): 

Για την παράγραφο 2.2.6.α. τεχνική προσφορά. Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των 
ζητούμενων της μελέτης που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. Ακόμη περιγραφή των υποδομών 
(εγκαταστάσεις, προσωπικό, εξοπλισμός, οχήματα, εμπειρία κλπ) και των μέτρων που λαμβάνει ο 
οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας των παροχών υπηρεσιών που προσφέρει. Επίσης 
περιγραφή της επιχειρηματικής δομής της επιχείρησης (μορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, 
κύρος, εμπορικές επιδόσεις κ.λπ.) και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την 
εξασφάλιση της ποιότητας των παροχών υπηρεσιών που προσφέρει. 

Για την παράγραφο 2.2.6.β. πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών όπου αναφέρονται στο 
ποσό, τον χρόνο, την περιγραφή εργασιών και τον τόπο εκτέλεσης αυτών και προσδιορίζουν αν 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με όρους των συμβάσεων και περατώθηκαν κανονικά και εκδίδονται α) 
εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του φορέα 
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα παραπάνω. 

Για την παράγραφο 2.2.6.γ. υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως 
και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ακόμα, (για τις ομάδες 1,2,5,6) ότι ο χρόνος 
απόκρισης στις τυχόν έκτακτες βλάβες που από την Υπηρεσία κρίνεται ότι έχουν σημαντική επίπτωση στην 
ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των κτιρίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις έξι 
(6) ώρες, ενώ για δευτερεύουσες εργασίες ανεβαίνει σε 48 ώρες (2 εργάσιμες ημέρες) περιλαμβανομένου 
του Σάββατου. 

Για την παράγραφο 2.2.6.δ. κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή απ όπου να προκύπτει 
το κατάλληλο-εξειδικευμένο και με τα ανάλογα ανά παροχή πτυχία/αδειοδοτήσεις προσωπικό για τις 
επιμέρους παροχές υπηρεσιών όπως προκύπτουν από το τιμολόγιο της μελέτης (ενδεικτικά πτυχίο 
μηχ/γου μηχ/κου, ηλ/γου μηχ/γου, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, θερμουδραυλικοί, 
καυστήρων κλπ. κατάλληλης κατηγορίας σε σχέση με τις εγκαταστάσεις του Δήμου και την ισχύ αυτών) ή 
εάν ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους ή να προσλάβει το κατάλληλο 
προσωπικό, τότε θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και για αυτούς καθώς και τις 
σχετικές δηλώσεις συνεργασίας και για τον/τους υπεργολάβους-προσωπικό. 

Για την παράγραφο 2.2.6.ε. αντίγραφο τίτλου σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου 
υπηρεσιών και ιδίως των υπευθύνων για την παροχή υπηρεσιών ανα ομάδα. Ελάχιστη απαίτηση : 1) Ένας 
υπεύθυνος στον οποίο να γίνει αναφορά στα ανωτέρω καθώς και να προκύπτει η εργασιακή σχέση του με 
τον οικονομικό φορέα. 

Για την παράγραφο 2.2.6.στ. αντίγραφο πιστοποιητικού του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό για το ειδικό επάγγελμά τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή εν ισχύ, αντίστοιχο ανά 
ομάδα για την οποία συμμετέχουν. 

Για την παράγραφο 2.2.6.ζ. καταλόγο τεχνικού εξοπλισμού του προσφέροντος από τον οποίο θα 
προκύπτει η ικανότητα υλοποίησης της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών, ενδεικτικά ανιχνευτές διαρροών 
καυσίμων αερίων, ανιχνευτές διαρροών ψυκτικών, ηλεκτρονικοί αναλυτές καυσαερίων, πλυστικά 
συγκροτήματα, παχυμετρητές υπερήχων, ζυγαριά ψυκτικού μέσου, αντλία ανάκτησης, όργανο μέτρησης 
μόνωσης καλωδίων μέσης τάσης, όργανο μέτρησης γείωσης εγκατάστασης, μεγγόμετρο κτλ. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, τις πιστοποιήσεις, 
οδηγίες, δηλώσεις συμμόρφωσης όπως ζητούνται στην παράγραφο 2.2.7., υποβάλλονται στο αντίστοιχο 
στάδιο του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν4412/2016 :  
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α) Πιστοποίηση του παρόχου των υπηρεσιών και του προσφέροντος (εάν δεν είναι η ίδια οντότητα), εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, κατά ISO 9001:2008 ή 2015 που να αφορά στη λειτουργία 
και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, κατά ISO 14001:2004 ή 2015 που να αφορά στη λειτουργία και 
συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και κατά OHSAS 18001:2007 που να αφορά στη λειτουργία και 
συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία). Ισοδύναμες πιστοποιήσεις 
κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, δύναται να γίνονται δεκτές ύστερα από εξέταση από την 
αρμόδια Επιτροπή. 
 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 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 διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. 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. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής, στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης 68/2018   

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει ανά ομάδα στον οικονομικό φορέα, που προσέφερε 
συνολικά τη χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα(τμήμα). 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

………….. 
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2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί  

………….. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες στην μελέτη με αρ. 68/2018.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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 (2/11/2018 και 
ώρα 15:00) που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 
αριθμ. Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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. 

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. 

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.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
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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 ψηφιακά 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, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Ο τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικής προσφοράς αναλύεται στη παράγραφο 2.4.4 της παρούσης 
διακήρυξης.  

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. 

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

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 τον 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 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. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

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

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
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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 (Παράρτημα ΙΙ) 

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

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης 288/2018, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα του Παραρτήματος ΙΙΙ 
«ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ήτοι:  
α) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με το οποίο θα δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των υπηρεσιών και 
των ζητούμενων της μελέτης που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. Ακόμη περιγραφή της 
επιχειρηματικής δομής της επιχείρησης (μορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος, εμπορικές 
επιδόσεις κ.λπ.) και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας 
των παροχών υπηρεσιών που προσφέρει. 
β) «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  
και να επισυνάψουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.  

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

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 [τιμή] 
ανά ομάδα (τμήμα) για κάθε ξεχωριστό τμήμα αυτής,  όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της διακήρυξης:  
Στον (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.  
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
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ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Προκειμένου να προκύψει η τιμή των προς παροχή υπηρεσιών σε ευρώ (θα δοθεί στο σύνολο της κάθε 
ομάδας(τμήματος)) που θα συμπληρωθεί στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 
Η προσφορά θα δοθεί σαν συνολική προσφορά σε ευρώ ανά ομάδα(τμήμα), εκφράζοντας ακέραιη (χωρίς 
δεκαδικά) ενιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των τιμών μονάδος του τιμολογίου της μελέτης, η οποία 
θα αναχθεί στο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού κάθε ομάδας για την ανάδειξη του μειοδότη 
εκφρασμένη σε ευρώ (€).  
Παράδειγμα, η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της μελέτης για την ομάδα 1 είναι 72.580,65€ πλέον ΦΠΑ. 
Εάν ο συμμετέχων επιθυμεί π.χ. να προσφέρει ακέραια ενιαία έκπτωση 5% επί των τιμών της μελέτης, 
αυτό θα εκφραστεί ως εξής: 
Η συνολική αξία της ομάδας 1 βάσει της μελέτης είναι 72.580,65€ - 5% = 68.951,62€, ήτοι η τιμή 
προσφοράς που θα συμπληρωθεί στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος για την 
ομάδα 1 θα είναι 68.951,62€.  
Η υπηρεσία κατόπιν κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα ανάγει την προσφερόμενη έκπτωση ενιαία στις 
τιμές της μελέτης (δηλ. θα εφαρμόζει την προσφερόμενη έκπτωση ενιαία σε όλα τα άρθρα της μελέτης για 
την τιμολόγηση των υπηρεσιών). Η πληρωμή θα γίνεται με βάση την τιμή μονάδος κάθε άρθρου της 
μελέτης μείον την προσφερόμενη έκπτωση.  
 
Η σύγκριση τιμών για την ανάδειξη μειοδότη θα γίνει στο σύνολο κάθε ομάδας(τμήματος) χωρίς ΦΠΑ.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, εξαιρούμενου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% ή όπως εκάστοτε ισχύει. 
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 
εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στη σχετική νομοθεσία. 
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 αρχή στο κεφάλαιο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 
 
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται 
σε δύο δεκαδικά ψηφία  

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων 
προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά 
τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα έντυπα οικονομικής 
προσφοράς ή να τα τροποποιήσουν. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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 κατακύρωσης) 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, (εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές) . 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
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 προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 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 8/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία 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, ανά στάδιο 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 οργάνου.  

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. 

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 προσφορών. 

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 αρχή (ΟΕ) προς έγκριση. 
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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. Η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων 
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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 ύστερα από 
σχετική επί αποδείξει πρόσκληση.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε.) απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
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, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
(10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.8  αυτής. 

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 τους. 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 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: 
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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 του .  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
ποσοστό 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

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 έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του τυχόν απαιτούμενου (βάσει προϋπολογισμού) προσυμβατικού ελέγχου από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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 η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/2016  
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 αρχής  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 παράλειψης . 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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 πιστοποιητικών  
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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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. 
• 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. 
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 . 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ . 
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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. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 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 διαφορετικά. 

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) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ 
σύμφωνα με το αρ. 72 παρ 1 (β) του ν. 4412/2016. 

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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα V της Διακήρυξης και 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.  

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 (εφόσον το 
σύνολο της συμβατικής αξίας υπερβαίνει τις 20.000,00€).  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά  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 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. 

4.4 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.  
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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. 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.  

4.4.4. ……………… 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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. 
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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) Εξόφληση του 100% της αξίας μετά την κάθε τμηματική ή οριστική παραλαβή υπηρεσιών, ήτοι θα 
καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις πιστοποιημένες ποσότητες που έχουν κάθε φορά παραδοθεί, 
σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Η  πληρωμή  της  αξίας  των  υπηρεσιών της  παρούσης θα γίνεται βάσει του ΠΔ237/86 αρ.5 παρ.2 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 169 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ107/5.5.2014 τεύχος Α') συναρτήσει 
όμως του Ν4152/13 υποπαράγραφος Ζ.5 περ. 3 και 6, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ως εκ τούτου τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια θα παραδοθούν στο Δήμο, μόνο μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των 
οφειλόμενων ασφαλίστρων, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 
146 του Ν. 4364/2016. Το υπόλοιπο των ασφαλίστρων θα εξοφληθεί σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.  

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.  

5.1.2. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Toν 
Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται (ενδεικτικά) 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% , που αποδίδονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή στο δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου (Υπ. Οικ. ΔΤΕΦ 
Α΄1087988/ΕΞ 2013/30.05.2013, Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ. 37/Γ31/729/12.10.2016.  
 

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. 4412/2016 

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (τιμολόγια πώλησης),  
 
δ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
ε) κάθε άλλη τυχόν κράτηση/επιβάρυνση, όπως εκάστοτε ισχύει, βάσει κείμενων διατάξεων όπως αυτές 
διαμορφώνονται. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη 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 
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είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας. 

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.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση ενδιαμέσων προθεσμιών της 
αντίστοιχης προθεσμίας (6μηνο), επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

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. (παρακολούθηση της σύμβασης), 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου του 
αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 338/2017 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου ή όπως εκάστοτε θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία και θα εισηγείται  
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Ο.Ε.)  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3…………………………….. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή σύμβασης . 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών εκτέλεσης της σύμβασης, για την παρακολούθηση και την 
παραλαβή της σύμβασης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ορίζεται για το Δήμο Π. Φαλήρου η Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 
παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 338/2017 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου ή όπως εκάστοτε θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.  

Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:  

α) παρακολούθηση σύμβασης και παραλαβή ειδών 
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β) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί  προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.  του Δήμου), για κάθε θέμα 
που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροπο-
ποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος [σύμφωνα με τα όσα έχει ορίσει ανωτέρω 
η Α.Α.], μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 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 υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 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 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, 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 υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο 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. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Για όλες τις υπηρεσίες είδη οι τιμές θα είναι σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελέτη - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Συντήρηση ηλ/κώνεγκαταστάσεωνΔημ.Κατ/τος 2018 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχ/των 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018,Συντήρ. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :68/2018   κλιματιστικών (συμπ/νωναντ/κων και αναλ/μων) 2018 

Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πν. κέντρων κλ.π.) 
2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου 

      (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκτ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 

 
      ΚΑ: 10-6262.003, 15-6262.021, 10-6265.007, 15-6265.009, 

       30-6265.001, 10-6265.006, 15-6265.008, 15-6265.007 
       45-6265.003 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 54 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 

Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ισχύουν και οι διατάξεις του αρ. 6 παρ.10 του εν λόγω νόμου.  

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, διάρκειας 2 ετών,  αφορά: 1)την τακτική συντήρηση και τις 

επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δημαρχείου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και 

αναλωσίμων, 2) την τακτική συντήρηση και τις επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων λοιπών 

κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 3) τις 

εργασίες συντήρησης και επισκευών κλιματιστικών μονάδων χώρων αρμοδιότητας Δήμου πλην 

Δημαρχείου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 4) τη συντήρηση των 

πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρόσβεσης/πυρανίχνευσης των κτιρίων και οχημάτων του 

Δήμου πλην Δημαρχείου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 5) την τακτική 

συντήρηση και τις επισκευές των  συστημάτων θέρμανσης των σχολείων  και των πνευματικών 

κέντρων του Δήμου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 6) τη συντήρηση και 

τυχόν επισκευές του ψυκτικού μηχ/τος του Νεκροταφείου του Δήμου περιλαμβανομένων τυχόν 

αντ/κων και αναλωσίμων. 

Περιλαμβάνονται : Οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι-συντηρήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων όλων των υποδομών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου όπως αναλύονται παραπάνω 

για χρονική περίοδο 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, την αποκατάσταση 

απροβλέπτων βλαβών στις εγκαταστάσεις που τυχόν προκύψουν καθώς και των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών και κάποιες δεδομένες εργασίες όπως περιγράφονται στη μελέτη. 

Ο Δήμος μέσω του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει, αδυνατεί να εκτελέσει τις ανωτέρω 

συντηρήσεις καθότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες γι αυτό ειδικότητες τεχνητών, ούτε προσωπικό 

με κατάλληλες αδειοδοτήσεις και τεχνικό εξοπλισμό-εργαλεία (ψυκτικούς, συντηρητές 

καυστήρων, συντηρητές υποσταθμών Μ/Τ>150kW, ηλεκτρονικό εξοπλισμό πιστοποιημένων 





 

Σελίδα 42 

μετρήσεων, εξοπλισμό συντήρησης μονάδων κλιματισμού, UPS κτλ, ενώ για τις υδραυλικές 

εργασίες διαθέτει μόνο έναν υδραυλικό ο οποίος δεν επαρκεί για όλο τον τομέα ευθύνης του 

Δήμου). 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) ανά ομάδα της μελέτης. 

Η έκταση της σύμβασης θα είναι το μέγιστο 15.332,00 μονάδες μέτρησης κάθε είδους από τα 

περιγραφόμενα στο τιμολόγιο είδη και θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης και 

επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου για 2 έτη. 

Η δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προϋπολογίζεται στο ποσό των 172.096,77€ πλέον 

Φ.Π.Α. 24% 41.303,22€, ήτοι συνολική δαπάνη 213.399,99€ και θα χρηματοδοτηθεί από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.   

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2018, έχει εγγραφεί 

σχετική πίστωση στους Κ.Α.: 10-6262.003, 15-6262.021, 10-6265.007, 15-6265.009, 30-6265.001, 

10-6265.006, 15-6265.008, 15-6265.007, 45-6265.003 συνολικού ύψους 19.000,00€, (αναλογία 

δαπάνης έτους βάσει  ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - 

τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2019, 2020 ή και 

του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σ’ αυτόν του 

2018. 

 Οι κωδικοί που καλύπτουν το φάσμα των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα 

μελέτη σύμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημ. συμβάσεις (CPV) είναι ο: 50710000-5, 

50730000-1, 50413200-5, 50720000-8.Κωδικός NUTS: EL304. 

 

            Π. ΦΑΛΗΡΟ 24/8/2018 

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                              Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ                    

                ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Συντήρηση ηλ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2018 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχ/των 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018,Συντήρ. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :68/2018   κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλ/μων) 2018 

Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ., πν. κέντρων κλ.π.) 
2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου 

      (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκτ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 

 
      ΚΑ: 10-6262.003, 15-6262.021, 10-6265.007, 15-6265.009, 

       30-6265.001, 10-6265.006, 15-6265.008, 15-6265.007 
       45-6265.003 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

ΟΜΑΔΑ 1 Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 

2018 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ Η/Μ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 1ο 

Καθαρισμός λεβήτων (2 τεμ.) τύπου BLUCALOR 240, 250.000kcal/h,ήτοι άνοιγμα καθρέπτη, 
καθαρισμός εσωτερικά του χώρου καύσης και των αυλών με ειδικά (πχ χημικά) μέσα, έλεγχος 
φθορών και επικαθήσεων καταλοίπων καυσίμου. 
 
Άρθρο 2ο 

Συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου (2 τεμ), τύπου RIELLOGULLIVERRS5D, ήτοι έλεγχος έναυσης 
ακίδων, καθαρισμός ακροφυσίων, έλεγχος-ρύθμιση καυσαερίων-καυσίμου, έκδοση 
πιστοποιητικού καυσαερίων-ενημέρωση βιβλιάριου καυστήρων κτλ σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Θα γίνεται κατά τους μήνες που προβλέπεται περίοδος θέρμανσης (15/10-15/5,  7 
μήνες) 
 
Άρθρο 3ο 
Καθαρισμός φίλτρων & στοιχείων όλων των F.C.U. του κτιρίου, οροφής και δαπέδου, τύπου 
1)Trane 200, 38τεμ. 2)Trane 300, 45τεμ. 3)Trane 400, 29 τεμ. 4)Trane 600, 15 τεμ. και 5)Trane 800, 
3 τεμ. που περιλαμβάνει : 
Αφαίρεση των στομίων κατάθλιψης και αναρρόφησης του αέρα και καθαρισμό τους. 
Αφαίρεση του φίλτρου και μηχανικό καθαρισμό του. 
Ψεκασμό-απολύμανση του φίλτρου με ειδικό απολυμαντικό διάλυμα. 
Καθαρισμό της πτερυγιοφόρας επιφάνειας των εναλλακτών, των δεξαμενών συλλογής 
συμπυκνωμάτων, των φτερωτών και κινητήρων των ανεμιστήρων. 
Καθαρισμό των πλαισίων-στομίων των F.C.U. 
Έλεγχο των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις και 
διαρροές. Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. 
Έλεγχο της στεγανότητας των λεκανών και της εξωτερικής τους μόνωσης. 
Χημικό καθαρισμό με ψεκασμό όλων των εσωτερικών επιφανειών των F.C.U. με ειδικό 
απολυμαντικό για αντιμικροβιακή προστασία. 
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Επανατοποθέτηση όλων των αφαιρεμένων μερών και επαναφορά κάθε μονάδας σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας.  
 
Άρθρο 4ο 

Συντήρηση και καθαρισμός μίας (1) Κ.Κ.Μ. του κτιρίου (υπάρχουν 3 ΚΚΜ), που περιλαμβάνει τα 
κάτωθι: 
Αφαίρεση και καθαρισμός των φίλτρων των μονάδων με πεπιεσμένο αέρα. Ψεκασμός και των 
δύο πλευρών των ανωτέρω φίλτρων με απολυμαντικό διάλυμα. 
Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών της αέρα-
αέρα, των διαφραγμάτων, των φτερωτών, των κινητήρων των ανεμιστήρων με πεπιεσμένο αέρα 
και απομάκρυνση των ρύπων. 
Μηχανικός καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών 
συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών των μονάδων και απομάκρυνση των ρύπων. 
Χημικός καθαρισμός με ειδικό καθαριστικό διάλυμα των στοιχείων ψύξης/ θέρμανσης, για την 
αποκόλληση των ρύπων που παραμένουν και κατόπιν πλύσιμο τους με νερό. Έλεγχος του ΡΗ. 
Έλεγχος των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις και διαρροές. 
Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. 
Έλεγχος των ιμάντων των ανεμιστήρων και τάνυσή τους εφόσον χρειάζεται. 
Ψεκασμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών αέρα-αέρα, των 
στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών με ειδικό 
απολυμαντικό διάλυμα για αντιμικροβιακή προστασία. 
Τοποθέτηση στις λεκάνες συμπυκνωμάτων ειδικού πλακιδίου που απελευθερώνει αργά 
μικροβιοκτόνες ουσίες και εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων για περίπου 6 
μήνες (δύο φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο). 
 
Άρθρο 5ο 
Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης και συντήρηση δικτύων κυκλοφορίας υγρών ψύξης-θέρμανσης (αντλίες, 
σωληνώσεις κυκλώματος ψύξης-θέρμανσης, εξαεριστικά κλπ). 
 
Άρθρο 6ο 
Έλεγχος & συντήρηση της ψυκτικής μονάδας του κτιρίου εργοστασιακού τύπου TRANE RTAC 200 
που περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
Καθαρισμό των στοιχείων των συμπυκνωτών 
Μεγγομέτρηση κινητήρων των συμπιεστών 
Σύσφιξη των ακροδεκτών στους συμπιεστές και στο κιβώτιο εκκίνησης 
Έλεγχος των επαφών των εκκινητών για τυχόν φθορές 
Μετρήσεις παραμέτρων λειτουργίας, πιέσεις θερμοκρασίας και απορρόφησης ισχύος. 
Επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού και ψυκτελαίου 
Έλεγχος της κατάστασης των συμπιεστών (oilanalysis), με λήψη δείγματος ψυκτελαίου από κάθε 
ψυκτικό κύκλωμα και έλεγχος οξείδωσης μετάλλων και υγρασίας, έκδοση επίσημης έκθεσης 
μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών. 
Εκκίνηση και έλεγχος λειτουργίας της μονάδας. 
 
Άρθρο 7ο 
Συντήρηση κυκλώματος εξαερισμού του κτιρίου που περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
Έλεγχος-συντήρηση-καθαρισμός ανεμιστήρων εξαερισμού (έλεγχος κινούμενων μερών, σύσφιξη-
στερέωση βάσεων, εντοπισμός και αντιμετώπιση θορύβων-κραδασμών που τυχόν 
δημιουργούνται, έλεγχος λειτουργίας-συντήρηση μηχανισμών πυρασφάλειας κυκλώματος 
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(firedampers), καθαρισμός-απολύμανση ανεμιστήρων με απολυμαντικό διάλυμα, γραπτή 
αναφορά εργασιών-παρατηρήσεων. Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά-αντ/κα που τυχόν 
απαιτούνται. 
 
Άρθρο 8ο 
Έλεγχος-ρύθμιση λειτουργίας αυτοματισμών μονάδας Η/Ζ (δοκιμή λειτουργίας και μεταγωγή 
τάσης από παροχή ηλ. ρεύματος ΔΕΗ σε παροχή ηλ. ρεύματος Η/Ζ και τούμπαλιν, έλεγχος 
μπαταριών εκκίνησης, δοκιμή φόρτισης), συντήρηση μονάδας Η/Ζ σύμφωνα με το πρόγραμμα 
του κατασκευαστή (STEYER) εξαιρουμένων των αναλώσιμων και αντ/κών που απαιτούνται για τη 
συντήρηση (χρονικά ανά διαστήματα όπως προβλέπει το πρόγραμμα συντήρησης του 
κατασκευαστή, όχι κάθε 2 μήνες) . 
 
Άρθρο 9ο 

Έλεγχος & συντήρηση λειτουργίας κεντρικού συστήματος UPS & μπαταριών αυτού(έλεγχος-
μέτρηση συσσωρευτών και συνδέσεων, δοκιμή λειτουργίας-μεταγωγή μονάδας UPS κλπ) 
εξαιρουμένων των αναλώσιμων και αντ/κών που απαιτούνται για τη συντήρηση, έκδοση 
επίσημης έκθεσης μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών. 
 
Άρθρο 10ο 

Έλεγχος λειτουργίας & συντ/ση υποσταθμού Μ/Τ,630KVA, και μετασχηματιστή, που θα 
περιλαμβάνει: Γενικό καθαρισμό και έλεγχο Μ/Σ, έλεγχο θερμοκρασίας, κελύφους, διαρροών, 
στάθμης ελαίου, μονωτήρων, οργάνων, εξαέρωση, μετρήσεις μονώσεων, αντιστάσεων (πηνία 
Μ.Τ. και Χ.Τ.), και γειώσεων Μ/Σ. 
Ακόμα θα γίνεται καθαρισμός και έλεγχος των πινάκων Μ.Τ., των πηνίων, ασφαλειών, επαφών, 
μονώσεων καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την ασφαλή λειτουργία της 
εγκατάστασης. Μετά το πέρας των εργασιών θα εκδίδεται επίσημο έντυπο με τις εργασίες, 
αποτελέσματα ελέγχων και μετρήσεων, παρατηρήσεων το οποίο θα παραδίδεται στον αρμόδιο 
υπάλληλο του Δήμου. Οι εργασίες θα διενεργούνται μετά το πέρας του ωραρίου του Δήμου 
κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 11ο 

Έλεγχος ή και καθαρισμός συστήματος καθοδικής προστασίας. Καταγραφή τιμών τάσης πόλων 
ανοδίων, έκδοση έκθεσης μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών. 
 
Άρθρο 12ο 

Δοκιμή λειτουργίας και συντήρηση των Πυροσβεστικών Φωλεών, έλεγχος (επί ξηρού) μάνικας 
πυρόσβεσης, έλεγχος κεφαλής πυρόσβεσης και βανών, έλεγχος πληρότητας υλικών φωλεών και 
πυροσβεστικών σημείων. 
 
Άρθρο 13ο 

Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης δικτύων πυρόσβεσης, συντήρηση-έλεγχος πυροσβεστικού 
συγκροτήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή εξαιρουμένων των αναλώσιμων 
και αντ/κών που απαιτούνται για τη συντήρηση, δοκιμαστική εκκίνηση πυροσβεστικού 
συγκροτήματος (3πλο σύστημα),συμπλήρωση καυσίμου, δοκιμή ηλεκτροκίνητων αντλιών. 
 
Άρθρο 14ο 

Έλεγχος-συντήρηση δεξαμενής νερού πυρόσβεσης (άδειασμα-πλήρωση δεξαμενής, 
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προσθήκη ειδικών απολυμαντικών, έλεγχος φλοτέρ, δείκτη πληρότητας, αντεπίστροφες βαλβίδες 
κτλ). 
 
Άρθρο 15ο 

Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης αφρού FM 200, χώρων Η/Ζ, Υποσταθμού, Ηλ. Πεδίων (3 
συστήματα φιαλών) κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για αντίστοιχες μονάδες 
πυρόσβεσης και πλήρωση δοχείων εάν απαιτείται. 
 
Άρθρο 16ο 

Συντήρηση-έλεγχος-καθαρισμός αισθητήρων και διακοπτών συναγερμού συστήματος 
πυρόσβεσης και έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων πυρόσβεσης . 
 
Άρθρο 17ο 

Έλεγχος κυκλώματος και θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης. 

 
Άρθρο 18ο 

Έλεγχος & καθαρισμός-απόφραξη φρεατίων, σιφονιών δαπέδου και μηχανοσιφώνων εντός και 
εκτός κτηρίου, βεραντών και προαυλίων χώρων (νοείται καθαρισμός όλων των φρεατίων-
σιφονιών ανά συντήρηση). 
 
Άρθρο 19ο 
Έλεγχος αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων, και αντλιοστασίου ακαθάρτων υδάτων. Δοκιμές 
φλοτέρ, έλεγχος λειτουργίας πινάκων. 
 
Άρθρο 20ο 

Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση πόρτας γκαράζ στο επίπεδο 0 του Δημαρχείου, καθαρισμός 
και λίπανση του μηχανισμού. 
 
EΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
Άρθρο 21ο 

Προμήθεια καινούργιων ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών συστήματος θέρμανσης, κλιματισμού, 
πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχέτευσης ή κάθε άλλο αντ/κο Η/Μ αντικειμένου. 
Η πληρωμή των αντ/κων θα γίνεται με βάση την τιμή καταλόγου κάθε αντ/κου μείον την έκπτωση 
που προκύπτει από προσφερόμενη τιμή. Αρμόδιος για την πιστοποίηση των τιμών των 
αναγκαίων ανταλλακτικών των εκτάκτων βλαβών βάσει των ανωτέρω όρων είναι ο επόπτης 
(επιβλέπων) της παροχής Υπηρεσιών που θα οριστεί από την Υπηρεσία. Η πιστοποίηση θα γίνεται 
με βάση έγγραφη οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου η οποία θα ελέγχεται και θα 
εγκρίνεται από τον επόπτη της παροχής υπηρεσιών. 
 
Άρθρο 22ο 

Εργασίες τοποθέτησης ανταλλακτικών ή επισκευών, μετρούμενες σε εργατοώρες με κόστος 30 
€/εργατοώρα, βάσει προσφοράς αναδόχου και ύστερα από έλεγχο και έγκριση από την 
επίβλεψη. 
 
Ο χρόνος απόκρισης στις τυχόν έκτακτες βλάβες που από την υπηρεσίακρίνεται ότι έχουν 
σημαντική επίπτωση στην ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του κτιρίου 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες ενώ για δευτερεύουσες εργασίες ανεβαίνει σε 48 
ώρες (2 εργάσιμες ημέρες) περιλαμβανομένου του Σάββατου. 
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Για κάθε εργασία από τις ανωτέρω περιοδικές εργασίες συντήρησης, καθώςκαι για τις τυχόν 
έκτακτες βλάβες, που πραγματοποιούνται, θα συντάσσεται αναφορά από τους συντηρητές-
τεχνίτες του αναδόχου, θα παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και θα 
πιστοποιείται. 
 
Πιστοποιήσεις 
Κάθε επισκευή καθορίζεται από την υπηρεσία και τον επόπτη ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 216 τουν4412/2016.  
Οι τιμές υλικών και ανταλλακτικών και ο χρόνος εργασίας αντικατάστασής τους κατά τις 
επισκευές, θα υποβάλλονται με προσφορά από τον ανάδοχο θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται 
από τον επιβλέποντα επόπτη και την επιτροπή παραλαβής, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την 
πιστοποίηση των τιμών των υλικών και του χρόνου των εργασιών.  
Για κάθε εργασία που πραγματοποιείται, θα συντάσσεται έγγραφη αναφορά και θα 
παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου (επόπτης). 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 2  Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας 

Δήμου 2018 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ Η/Μ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 1ο 

Καθαρισμός λεβήτων (2 τεμ.) πετρελαίου-αερίου, τύπου ENERSAVEPRESS81, 70.000kcal/h,ήτοι 
άνοιγμα καθρέπτη, καθαρισμός εσωτερικά του χώρου καύσης και των αυλών με ειδικά (πχ 
χημικά) μέσα, έλεγχος φθορών και επικαθήσεων καταλοίπων καυσίμου. 
 
Άρθρο 2ο 

Συντήρηση μονοβάθμιου καυστήρα φυσικού αερίου (2τεμ), τύπου RIELLOBS2 912T1, 35-91kW, 
ήτοι έλεγχος έναυσης ακίδων, καθαρισμός ακροφυσίων, έλεγχος-ρύθμιση καυσαερίων-καυσίμου, 
έκδοση πιστοποιητικού καυσαερίων-ενημέρωση βιβλιάριου καυστήρων κτλ σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Θα γίνεται κατά τους μήνες που προβλέπεται περίοδος θέρμανσης (15/10-
15/5,  7 μήνες) 
 
Άρθρο 3ο 

Συντήρηση θερμαντικών σωμάτωνcompact panel, χαλύβδινων, τύπου 22-600 (6τεμ), ήτοι έλεγχος 
και συντήρηση δικτύων κυκλοφορίας νερού (αντλίες, σωληνώσεις κυκλώματος θέρμανσης, 
δοχεία αδράνειας, συλλέκτες, βάνες, διακόπτες, εξαεριστικά, κλπ εξαρτήματα). 
 
Άρθρο 4ο 

Συντήρηση χαλύβδινων θερμαντήρων νερού, 1000lt, τύπου ELCOBLV3 EL 1000J κατακόρυφου – 
floor standing boiler - (2τεμ), ήτοι έλεγχος και συντήρηση δικτύων κυκλοφορίας νερού, 
εξαρτημάτων και αυτοματισμών. 
 
Άρθρο 5ο 

Συντήρηση ηλιακών συλλεκτών επιλεκτικού τύπου, τύπου APOLLONAL 2000 (20τεμ), ήτοι έλεγχος 
και συντήρηση δικτύων κυκλοφορίας νερού, εξαρτημάτων και αυτοματισμών. 
 
Άρθρο 6ο 
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Συντήρηση ηλιακών θερμοσιφώνων, τύπου APOLLONCLASSIC 300lt/4m2 LAYOUT(2τεμ), στο δώμα 
των εξωτερικών αποδυτηρίων, ήτοι έλεγχος και συντήρηση δικτύων κυκλοφορίας 
νερού,εξαρτημάτων και αυτοματισμών. 
 
Άρθρο 7ο 
Καθαρισμός φίλτρων & στοιχείων όλων των τοπικών κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα 
στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου του κτιρίου κατάλληλο για 2-σωλήνιο δίκτυο σωληνώσεων, με 
ενσωματωμένη δίοδο οn-οff, τύπου 1)ClintFVW/VP-FloydModel 64, ψυκτικής και θερμαντικής 
απόδοσης 5,3/ 5,5 KW αντίστοιχα, 9τεμ. 2)ClintFVW/VP-FloydModel63, ψυκτικής και θερμαντικής 
απόδοσης 4,4/ 4,4 ΚW αντίστοιχα,8τεμ. 3)ClintFVW/VP-FloydModel53, ψυκτικής και θερμαντικής 
απόδοσης 3,5/3,4 ΚW αντίστοιχα,5τεμ. και 4)ClintFVW/VP-FloydModel33, ψυκτικής και 
θερμαντικής απόδοσης 2,2/2,2 ΚW αντίστοιχα,12τεμ. που περιλαμβάνει : 

 Αφαίρεση των στομίων κατάθλιψης και αναρρόφησης του αέρα και καθαρισμό τους. 

 Αφαίρεση του φίλτρου και μηχανικό καθαρισμό του. 

 Ψεκασμό-απολύμανση του φίλτρου με ειδικό απολυμαντικό διάλυμα. 

 Καθαρισμό της πτερυγιοφόρας επιφάνειας των εναλλακτών, των δεξαμενών συλλογής 
συμπυκνωμάτων, των φτερωτών και κινητήρων των ανεμιστήρων. 

 Καθαρισμό των πλαισίων-στομίων των F.C.U. 

 Έλεγχο των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις 
καιδιαρροές. Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. 

 Έλεγχο της στεγανότητας των λεκανών και της εξωτερικής τους μόνωσης. 

 Χημικό καθαρισμό με ψεκασμό όλων των εσωτερικών επιφανειών των F.C.U. με ειδικό 
απολυμαντικό για αντιμικροβιακή προστασία. 

 Επανατοποθέτηση όλων των αφαιρεμένων μερών και επαναφορά κάθε μονάδας σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας.  

 
Άρθρο 8ο 

 
Συντήρηση και καθαρισμός κεντρικής κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρος ΚΚΜ – chilled 
water AHU-του κτιρίου Novair CTA 130παροχής αέρα 22.700 m3/h,(2τεμ.)που περιλαμβάνει τα 
κάτωθι: 

 Αφαίρεση και καθαρισμός των φίλτρων των μονάδων με πεπιεσμένο αέρα. Ψεκασμός και 
των δύο πλευρών των ανωτέρω φίλτρων με απολυμαντικό διάλυμα. 

 Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών της 
αέρα-αέρα, των διαφραγμάτων, των φτερωτών, των κινητήρων των ανεμιστήρων με 
πεπιεσμένο αέρα και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Μηχανικός καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών 
συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών των μονάδων και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Χημικός καθαρισμός με ειδικό καθαριστικό διάλυμα των στοιχείων ψύξης/ θέρμανσης, για 
την αποκόλληση των ρύπων που παραμένουν και κατόπιν πλύσιμο τους με νερό. Έλεγχος 
του ΡΗ. 

 Έλεγχος και συντήρηση του υγραντήρα. 

 Έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρολογικών συστημάτων και των συστημάτων 
αυτοματισμού. 

 Έλεγχος των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις και 
διαρροές. Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. 

 Έλεγχος των ιμάντων των ανεμιστήρων και τάνυσή τους εφόσον χρειάζεται. 
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 Ψεκασμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών αέρα-αέρα, των 
στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών με 
ειδικό απολυμαντικό διάλυμα για αντιμικροβιακή προστασία. 

 Τοποθέτηση στις λεκάνες συμπυκνωμάτων ειδικού πλακιδίου που απελευθερώνει αργά 
μικροβιοκτόνες ουσίες και εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων για 
περίπου 6 μήνες (δύο φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο). 

 
Άρθρο 9ο 

Συντήρηση και καθαρισμός κλιματιστικής μονάδας νερού τύπου ψευδοροφής κατάλληλη για 
σύνδεση με αεραγωγούς- chilled water ductable AHU-του κτιρίου τύπου 1) Clint Series UTW 
Model 333 ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 20.3ΚW, ονομαστικής θερμικής ισχύος 26.2ΚW (2τεμ.) 
και 2) Clint Series UTW Model 464, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 30.7ΚW, ονομαστικής θερμικής 
ισχύος 33.4ΚW (1 τεμ.) που περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αφαίρεση και καθαρισμός των φίλτρων των μονάδων με πεπιεσμένο αέρα. Ψεκασμός και 
των δύο πλευρών των ανωτέρω φίλτρων με απολυμαντικό διάλυμα. 

 Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών της 
αέρα-αέρα, των διαφραγμάτων, των φτερωτών, των κινητήρων των ανεμιστήρων με 
πεπιεσμένο αέρα και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Μηχανικός καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών 
συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών των μονάδων και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Χημικός καθαρισμός με ειδικό καθαριστικό διάλυμα των στοιχείων ψύξης/ θέρμανσης, για 
την αποκόλληση των ρύπων που παραμένουν και κατόπιν πλύσιμο τους με νερό. Έλεγχος 
του ΡΗ. 

 Έλεγχος των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις και 
διαρροές. Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. 

 Έλεγχος των ιμάντων των ανεμιστήρων και τάνυσή τους εφόσον χρειάζεται. 

 Ψεκασμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών αέρα-αέρα, των 
στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών με 
ειδικό απολυμαντικό διάλυμα για αντιμικροβιακή προστασία. 

 Τοποθέτηση στις λεκάνες συμπυκνωμάτων ειδικού πλακιδίου που απελευθερώνει αργά 
μικροβιοκτόνες ουσίες και εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων για 
περίπου 6 μήνες (δύο φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο). 

 
Άρθρο 10ο 

Συντήρηση και καθαρισμός εναλλακτών αέρα-αέρα τύπου VAM, Novair– horizontal heatrecovery 
unit-του κτιρίου και των εξωτερικών αποδυτηρίων 2, τύπου 1) GRC01,παροχής νωπού αέρα 
1000*2000(5 τεμ.) GRC02, παροχής νωπού αέρα 2000*3000(1 τεμ.) και 2) GRC04, παροχής νωπού 
αέρα 3000*4000 (1 τεμ.) που περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αφαίρεση και καθαρισμός των φίλτρων των μονάδων με πεπιεσμένο αέρα. Ψεκασμός και 
των δύο πλευρών των ανωτέρω φίλτρων με απολυμαντικό διάλυμα. 

 Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών της 
αέρα-αέρα, των διαφραγμάτων, των φτερωτών, των κινητήρων των ανεμιστήρων με 
πεπιεσμένο αέρα και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Μηχανικός καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών 
συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών των μονάδων και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Χημικός καθαρισμός με ειδικό καθαριστικό διάλυμα των στοιχείων ψύξης/ θέρμανσης, για 
την αποκόλληση των ρύπων που παραμένουν και κατόπιν πλύσιμο τους με νερό. Έλεγχος 
του ΡΗ. 





 

Σελίδα 50 

 Έλεγχος των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις και 
διαρροές. Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. 

 Έλεγχος των ιμάντων των ανεμιστήρων και τάνυσή τους εφόσον χρειάζεται. 

 Ψεκασμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών αέρα-αέρα, των 
στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών με 
ειδικό απολυμαντικό διάλυμα για αντιμικροβιακή προστασία. 

 Τοποθέτηση στις λεκάνες συμπυκνωμάτων ειδικού πλακιδίου που απελευθερώνει αργά 
μικροβιοκτόνες ουσίες και εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων για 
περίπου 6 μήνες (δύο φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο). 

 
Άρθρο 11ο 

Συντήρηση και καθαρισμός διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων πολυζωνικού συστήματος– 
split type VRV A/C units-των εξωτερικών αποδυτηρίων 1 & 2 (6 εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες 
επίτοιχου τύπου & 3 εξωτερικές αντλίες θερμότητας VRV)τύπου 1) LG wall mounted indoor unit 
ΜS18SQ 5.6kW cooling capacity & 6.3kW heating capacity (6τεμ.) και 2) LG Multi Split Outdoor 
Unit MU5M40.UO211.2kW nominal cooling capacity & 12.5kW nominal heating capacity 
(3τεμ.)που περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αφαίρεση και καθαρισμός των φίλτρων των μονάδων με πεπιεσμένο αέρα. Ψεκασμός και 
των δύο πλευρών των ανωτέρω φίλτρων με απολυμαντικό διάλυμα. 

 Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών της 
αέρα-αέρα, των διαφραγμάτων, των φτερωτών, των κινητήρων των ανεμιστήρων με 
πεπιεσμένο αέρα και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Μηχανικός καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών 
συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών των μονάδων και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Χημικός καθαρισμός με ειδικό καθαριστικό διάλυμα των στοιχείων ψύξης/ θέρμανσης, για 
την αποκόλληση των ρύπων που παραμένουν και κατόπιν πλύσιμο τους με νερό. Έλεγχος 
του ΡΗ. 

 Έλεγχος των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις και 
διαρροές. Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. 

 Έλεγχος των ιμάντων των ανεμιστήρων και τάνυσή τους εφόσον χρειάζεται. 

 Ψεκασμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών αέρα-αέρα, των 
στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών με 
ειδικό απολυμαντικό διάλυμα για αντιμικροβιακή προστασία. 

 Τοποθέτηση στις λεκάνες συμπυκνωμάτων ειδικού πλακιδίου που απελευθερώνει αργά 
μικροβιοκτόνες ουσίες και εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων για 
περίπου 6 μήνες (δύο φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο). 

 
Άρθρο 12ο 

Συντήρηση και καθαρισμός διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων– split type A/C units -  των 
εξωτερικών αποδυτηρίων 1 (1 εσωτερική κλιματιστική μονάδα επίτοιχου τύπου& 1 εξωτερική 
αντλία θερμότητας) τύπου 1) LG wallmounted indoor unit  - LGP24EL - 23.208 btu/h cooling 
capacity &  27.304 btu/h heating capacity (1 τεμ.) και 2) LG Split Outdoor Unit (1 τεμ.) που 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αφαίρεση και καθαρισμός των φίλτρων των μονάδων με πεπιεσμένο αέρα. Ψεκασμός και 
των δύο πλευρών των ανωτέρω φίλτρων με απολυμαντικό διάλυμα. 

 Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών της 
αέρα-αέρα, των διαφραγμάτων, των φτερωτών, των κινητήρων των ανεμιστήρων με 
πεπιεσμένο αέρα και απομάκρυνση των ρύπων. 
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 Μηχανικός καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών 
συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών των μονάδων και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Χημικός καθαρισμός με ειδικό καθαριστικό διάλυμα των στοιχείων ψύξης/ θέρμανσης, για 
την αποκόλληση των ρύπων που παραμένουν και κατόπιν πλύσιμο τους με νερό. Έλεγχος 
του ΡΗ. 

 Έλεγχος των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις και 
διαρροές. Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. 

 Έλεγχος των ιμάντων των ανεμιστήρων και τάνυσή τους εφόσον χρειάζεται. 

 Ψεκασμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών αέρα-αέρα, των 
στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών με 
ειδικό απολυμαντικό διάλυμα για αντιμικροβιακή προστασία. 

 Τοποθέτηση στις λεκάνες συμπυκνωμάτων ειδικού πλακιδίου που απελευθερώνει αργά 
μικροβιοκτόνες ουσίες και εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων για 
περίπου 6 μήνες (δύο φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο). 

 
Άρθρο 13ο 
Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης και συντήρηση δικτύων κυκλοφορίας υγρών ψύξης-θέρμανσης (αντλίες, 
σωληνώσεις κυκλώματος ψύξης-θέρμανσης, δοχεία αδράνειας, δοχεία διαστολής - AV 100, AV 
200, UR050271CS000000, UR200471CS000000 - (τεμ. 4), συλλέκτες, βάνες, διακόπτες, 
εξαεριστικά, κλπ εξαρτήματα). 
 
Άρθρο 14ο 
Συντήρηση και καθαρισμός αντλιών θερμότητος αέρα –νερού (2 τεμ.) του κτιρίου ψυκτικής 
ισχύος 339 Μ/ν και θερμαντικής ισχύος 336 Μ/v, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο και δοχείο 
αδρανείας, με αντιδιαβρωτική προστασία –aircooled liquid chilled water reversible heatpump - 
τύπου Clint SeriesCHA/K-WP 1128-PPSπου περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Καθαρισμό των στοιχείων των συμπυκνωτών 

 Μεγγομέτρηση κινητήρων των συμπιεστών 

 Σύσφιξη των ακροδεκτών στους συμπιεστές και στο κιβώτιο εκκίνησης 

 Έλεγχος των επαφών των εκκινητών για τυχόν φθορές 

 Μετρήσεις παραμέτρων λειτουργίας, πιέσεις θερμοκρασίας και απορρόφησης ισχύος. 

 Επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού και ψυκτελαίου 

 Έλεγχος της κατάστασης των συμπιεστών (oilanalysis), με λήψη δείγματος ψυκτελαίου από 
κάθε ψυκτικό κύκλωμα και έλεγχος οξείδωσης μετάλλων και υγρασίας, έκδοση επίσημης 
έκθεσης μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών. 

 Αφαίρεση και καθαρισμός των φίλτρων των μονάδων με πεπιεσμένο αέρα. Ψεκασμός και 
των δύο πλευρών των ανωτέρω φίλτρων με απολυμαντικό διάλυμα. 

 Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε αντλίας θερμότητας, των 
εναλλακτών, των εξατμιστών, διαφραγμάτων, των αντλιών, των κινητήρων των 
ανεμιστήρων με πεπιεσμένο αέρα και απομάκρυνση των ρύπων. 

 Έλεγχος των ιμάντων των ανεμιστήρων και τάνυσή τους εφόσον χρειάζεται. 

 Καθαρισμός και συντήρηση των δικτύων σωληνώσεων ψυκτικού ρευστού και νερού. 

 Έλεγχος και συντήρηση των αφυγραντών. 

 Έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρολογικών συστημάτων και των συστημάτων 
αυτοματισμού. 

 Εκκίνηση και έλεγχος λειτουργίας της μονάδας. 
 
Άρθρο 15ο 





 

Σελίδα 52 

Έλεγχος-ρύθμιση λειτουργίας αυτοματισμών μονάδας Η/Ζ τύπου ECOGEN APOLLON AK275E, 
275KVA, (δοκιμή λειτουργίας και μεταγωγή τάσης από παροχή ηλ. ρεύματος ΔΕΗ σε παροχή ηλ. 
ρεύματος Η/Ζ και το τανάπαλιν, έλεγχος μπαταριών εκκίνησης, δοκιμή φόρτισης), συντήρηση 
μονάδας Η/Ζ σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή (ECOGEN) εξαιρουμένων των 
αναλώσιμων και αντ/κών που απαιτούνται για τη συντήρηση (χρονικά ανά διαστήματα όπως 
προβλέπει το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή, όχι κάθε 2 μήνες) . 
 
Άρθρο 16ο 

Έλεγχος & συντήρηση λειτουργίας κεντρικού συστήματος UPS & μπαταριών αυτού(έλεγχος-
μέτρηση συσσωρευτών και συνδέσεων, δοκιμή λειτουργίας-μεταγωγή μονάδας UPSκλπ) 
εξαιρουμένων των αναλώσιμων και αντ/κών που απαιτούνται για τη συντήρηση, έκδοση 
επίσημης έκθεσης μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών. 
 
Άρθρο 17ο 

Έλεγχος λειτουργίας &συντ/ση υποσταθμού Μ/Τ,630KVA,και μετασχηματιστή, που θα 
περιλαμβάνει: Γενικό καθαρισμό και έλεγχο Μ/Σ, έλεγχο θερμοκρασίας, κελύφους, διαρροών, 
στάθμης ελαίου, μονωτήρων, οργάνων, εξαέρωση, μετρήσεις μονώσεων, αντιστάσεων (πηνία 
Μ.Τ. και Χ.Τ.), και γειώσεων Μ/Σ. 
Ακόμα θα γίνεται καθαρισμός και έλεγχος των πινάκων Μ.Τ., των πηνίων, ασφαλειών, επαφών, 
μονώσεων καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την ασφαλή λειτουργία της 
εγκατάστασης. Μετά το πέρας των εργασιών θα εκδίδεται επίσημο έντυπο με τις εργασίες, 
αποτελέσματα ελέγχων και μετρήσεων, παρατηρήσεων το οποίο θα παραδίδεται στον αρμόδιο 
υπάλληλο του Δήμου. Οι εργασίες θα διενεργούνται μετά το πέρας του ωραρίου του Δήμου 
κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. 
 
 
Άρθρο 18ο 

Έλεγχος ή και καθαρισμός συστήματος καθοδικής προστασίας. Καταγραφή τιμών τάσης πόλων 
ανοδίων, έκδοση έκθεσης μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών. 
 
Άρθρο 19ο 

Δοκιμή λειτουργίας και συντήρηση των Πυροσβεστικών Φωλεών (τεμ. 18), έλεγχος (επί ξηρού) 
μάνικας πυρόσβεσης, έλεγχος κεφαλής πυρόσβεσης και βανών, έλεγχος πληρότητας υλικών 
φωλεών και πυροσβεστικών σημείων. 
 
Άρθρο 20ο 

Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης δικτύων πυρόσβεσης, συντήρηση-έλεγχος πυροσβεστικού 
συγκροτήματοςσύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή εξαιρουμένων των αναλώσιμων 
και αντ/κών που απαιτούνται για τη συντήρηση, δοκιμαστική εκκίνηση πυροσβεστικού 
συγκροτήματος (3πλο σύστημα),συμπλήρωση καυσίμου, δοκιμή ηλεκτροκίνητων αντλιών. 
 
Άρθρο 21ο 

Έλεγχος-συντήρηση δεξαμενής νερού πυρόσβεσης (άδειασμα-πλήρωση δεξαμενής, προσθήκη 
ειδικών απολυμαντικών, έλεγχος φλοτέρ, δείκτη πληρότητας, αντεπίστροφες βαλβίδες κτλ). 
 
Άρθρο 22ο 
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Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης αφρού FM 200, χώρων Η/Ζ, Υποσταθμού, Ηλεκτρικών Πινάκων, 
Λεβητοστασίου & Αντλιοστασίου Πυρόσβεσης (7 συστήματα φιαλών) κλπ. σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για αντίστοιχες μονάδες πυρόσβεσης και πλήρωση δοχείων εάν απαιτείται. 
 
Άρθρο 23ο 

Συντήρηση-έλεγχος-καθαρισμός αισθητήρων και διακοπτών συναγερμού συστήματος 
πυρόσβεσης και έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων πυρόσβεσης . 
 
Άρθρο 24ο 

Έλεγχος & καθαρισμός-απόφραξη φρεατίων, σιφονιών δαπέδου, εσχαρών και μηχανοσιφώνων 
εντός και εκτός κτηρίου, βεραντών και προαυλίων χώρων (νοείται καθαρισμός όλων των 
φρεατίων-σιφονιών ανά συντήρηση). 
 
Άρθρο 25ο 
Έλεγχος δίδυμων αντλητικών συγκροτημάτων ομβρίων υδάτων (7 δίδυμα αντλητικά 
συγκροτήματα ήτοι 14 αντλίες), ακαθάρτων(2 δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα ήτοι 4 αντλίες) 
και τρίδυμου αντλητικού συγκροτήματος ακαθάρτων υδάτων (1 τρίδυμο αντλητικό συγκρότημα 
ήτοι 3 αντλίες). Δοκιμές φλοτέρ, έλεγχος λειτουργίας πινάκων. 
 
Άρθρο 26ο 
Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης και συντήρηση δικτύου άρδευσης (σωληνώσεις κυκλώματος, συλλέκτες, 
ηλεκτροβάνες, καλωδιώσεις, διακόπτες, κλπ εξαρτήματα). 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
Άρθρο 27ο 

Προμήθεια καινούργιων ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών συστήματος θέρμανσης , κλιματισμού, 
πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχέτευσης ή κάθε άλλο αντ/κο Η/Μ αντικειμένου. 
Η πληρωμή των αντ/κων θα γίνεται με βάση την τιμή καταλόγου κάθε αντ/κου μείον την έκπτωση 
που προκύπτει από προσφερόμενη τιμή. Αρμόδιος για την πιστοποίηση των τιμών των 
αναγκαίων ανταλλακτικών των εκτάκτων βλαβών βάσει των ανωτέρω όρων είναι ο επόπτης 
(επιβλέπων) της παροχής Υπηρεσιών που θα οριστεί από την Υπηρεσία.Η πιστοποίηση θα γίνεται 
με βάση έγγραφη οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου η οποία θα ελέγχεται και θα 
εγκρίνεται από τον επόπτη της παροχής υπηρεσιών. 
 
Άρθρο 28ο 

Εργασίες τοποθέτησης ανταλλακτικών ή επισκευών, μετρούμενες σε εργατοώρες με κόστος 30 
€/εργατοώρα, βάσει προσφοράς αναδόχου και ύστερα από έλεγχο και έγκριση από την 
επίβλεψη. 
 
Ο χρόνος απόκρισης στις τυχόν έκτακτες βλάβες που από την υπηρεσία κρίνεται ότι έχουν 
σημαντική επίπτωση στην ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του κτιρίου 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες ενώ για δευτερεύουσες εργασίες ανεβαίνει σε 48 
ώρες (2 εργάσιμες ημέρες) περιλαμβανομένου του Σάββατου. 
Για κάθε εργασία από τις ανωτέρω περιοδικές εργασίες συντήρησης, καθώς και για τις τυχόν 
έκτακτες βλάβες, που πραγματοποιούνται, θα συντάσσεται αναφορά από τους συντηρητές-
τεχνίτες του αναδόχου, θα παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και θα 
πιστοποιείται. 
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Πιστοποιήσεις 
Κάθε επισκευή καθορίζεται από την υπηρεσία και τον επόπτη ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 216 τουν4412/2016.  
Οι τιμές υλικών και ανταλλακτικών και ο χρόνος εργασίας αντικατάστασής τους κατά τις 
επισκευές, θα υποβάλλονται με προσφορά από τον ανάδοχο θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται 
από τον επιβλέποντα επόπτη και την επιτροπή παραλαβής, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την 
πιστοποίηση των τιμών των υλικών και του χρόνου των εργασιών.  
Για κάθε εργασία που πραγματοποιείται, θα συντάσσεται έγγραφη αναφορά και θα 
παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου (επόπτης). 
 
 

ΟΜΑΔΑ 3 Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018 

 

Άρθρο 1 
Συντήρηση κλιματιστικού τύπου  SPLITUNIT 9000 - 24000 BTU 
Συντήρηση κλιματιστικού τύπου  split unit 9000  - 24000 BTU που περιλαμβάνει τον έλεγχο και 
καθαρισμό  της εσωτερικής  και εξωτερικής συσκευής με ειδικό καθαριστικό,  έλεγχο του 
φρέον, καθαρισμό του συμπυκνωτή, φίλτρου ανεμιστήρα, και δοκιμή καλής λειτουργίας  
 
Άρθρο 2 
Συντήρηση κλιματιστικού τύπου ντουλάπας 48000 BTU 
Συντήρηση κλιματιστικού τύπου ντουλάπας 48000 BTUπου περιλαμβάνει τον έλεγχο και 
καθαρισμό  της εσωτερικής  και εξωτερικής συσκευής με ειδικό καθαριστικό,  έλεγχο του 
φρέον, καθαρισμό συμπυκνωτή, φίλτρου ανεμιστήρα και δοκιμή καλής λειτουργίας  
 
Άρθρο 3 
Συντήρηση κλιματιστικού τύπου κασέτας οροφής 48.000 BTU 
Συντήρηση κλιματιστικού τύπου κασέτας οροφής 48.000 BTU που περιλαμβάνει τον έλεγχο ή και 
καθαρισμό της  εσωτερικής  και εξωτερικής συσκευής με ειδικό καθαριστικό,  έλεγχο του φρέον, 
καθαρισμό συμπυκνωτή, φίλτρου ανεμιστήρα και δοκιμή καλής λειτουργίας  

 
Άρθρο 4 
Συμπλήρωση Φρέον 
Προμήθεια και συμπλήρωση  φρέον σε κλιματιστικό κάθε τύπου. 
 
Άρθρο 5 
Αποξήλωση κλιματιστικού 
Εργασία αποξήλωσης ενός κλιματιστικού και μεταφοράς του σε χώρο εντός του Δήμου. 
 
Άρθρο 6 
Εγκατάσταση κλιματιστικού 
Εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης ενός κλιματιστικού ώστε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία 
συμπ. φρέον. 
 
Άρθρο 7 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
Προμήθεια ανταλλακτικών, μικροϋλικών, πλακέτες, πυκνωτές, ανεμιστήρες κλπ. Η έγκριση του 
κόστους των ανταλλακτικών θα γίνεται, ύστερα από έγγραφη προσφορά του αναδόχου, έλεγχο 
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και έγκριση από την επίβλεψη. Τα κόστη των προσφερόντων ανταλλακτικών δύναται να 
πιστοποιούνται βάση των εκάστοτε ισχυουσών τιμοκαταλόγων πώλησης ανταλλακτικών των 
εταιριών. 
Τεμ, 
 
Άρθρο 8 

Εργασίες τοποθέτησης ανταλλακτικών ή επισκευών, μετρούμενες σε εργατοώρες με κόστος 30 
€/εργατοώρα, βάσει προσφοράς αναδόχου και ύστερα από έλεγχο και έγκριση από την 
επίβλεψη. 
 
 
Η συντήρηση των κλιματιστικών προβλέπεται να γίνεται δύο φορές ετησίως για κάθε 
κλιματιστικό. Με το πέρας εκάστης συντηρήσεως κλιματιστικού, θα συντάσσεται δελτίο 
συντήρησης το οποίο θα υπογράφεται επί τόπου από τον παρόντα υπάλληλο της υπηρεσίας, 
ή του Ν.Π. ή τον υπεύθυνο του σχολείου ή τον επιβλέποντα το οποίο θα συνοδεύει 
παραστατικά, το τιμολόγιο συντήρησης.  
 

 

ΟΜΑΔΑ 4 Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και 

αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018 

Άρθρο 1 

Παραλαβή, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα 2-3kg ξηρής σκόνης ABCE 40%, τοποθέτηση 
δακτυλίου με το έτος διενέργειας συντήρησης (πχ. 2018) και τοποθέτηση ή ανάρτηση του, στο 
χώρο που θα ορισθεί από την υπηρεσία. Μετά τον τελικό έλεγχο θα εκδοθεί ετήσιο 
πιστοποιητικό 
 

Άρθρο 2 

Παραλαβή, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα 6 kg ξηρής σκόνης ABCE 40%, τοποθέτηση 
δακτυλίου με το έτος διενέργειας συντήρησης (πχ. 2018)   και τοποθέτηση ή ανάρτηση του στο 
χώρο που θα ορισθεί από την υπηρεσία. Μετά τον τελικό έλεγχο θα εκδοθεί ετήσιο 
πιστοποιητικό 
 

Άρθρο 3 

Παραλαβή, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα  12 kg ξηρής σκόνης ABCE 40%, τοποθέτηση 
δακτυλίου με το έτος διενέργειας συντήρησης (πχ. 2018)   και τοποθέτηση ή ανάρτηση του στο 
χώρο που θα ορισθεί από την υπηρεσία. Μετά τον τελικό έλεγχο θα εκδοθεί ετήσιο 
πιστοποιητικό 
 

Άρθρο 4 

Παραλαβή, έλεγχος και συντήρηση τροχηλάτου πυροσβεστήρα  25 kg ξηρής σκόνης ABCE 40%, 
τοποθέτηση δακτυλίου με το έτος διενέργειας συντήρησης (πχ. 2018)   και τοποθέτηση ή 
ανάρτηση του στο χώρο που θα ορισθεί από την υπηρεσία. Μετά τον τελικό έλεγχο θα εκδοθεί 
ετήσιο πιστοποιητικό 
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Άρθρο 5 

Παραλαβή, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα  προωθητικού αερίου CO2  2 kg σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές τους και τοποθέτηση ή ανάρτηση του στο χώρο που θα ορισθεί από την 
υπηρεσία. Μετά τον τελικό έλεγχο θα εκδοθεί ετήσιο πιστοποιητικό 
 

Άρθρο 6 

Παραλαβή, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα  προωθητικού αερίου CO2  5 kg σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές τους και τοποθέτηση ή ανάρτηση του στο χώρο που θα ορισθεί από την 
υπηρεσία. Μετά τον τελικό έλεγχο θα εκδοθεί ετήσιο πιστοποιητικό 
 

Άρθρο 7 

Παραλαβή, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα  AFFF 6 kg σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους 
και τοποθέτηση ή ανάρτηση του στο χώρο που θα ορισθεί από την υπηρεσία. Μετά τον τελικό 
έλεγχο θα εκδοθεί ετήσιο πιστοποιητικό 
 

Άρθρο 8 

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης 6 ή 12 kg 
 
Άρθρο 9 

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα CO2 2-5 kg 
 

Άρθρο 10 

Λάστιχο εκτόξευσης για φορητούς  πυροσβεστήρες 6 ή 12 kg με τοποθέτηση 

Άρθρο 11 

Κλείστρο για πυροσβεστήρες CO2 με τοποθέτηση 
Άρθρο 12 

Κλείστρο  φορητών ή  sprinkler (οροφής) πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης 6 ή 12 kg με μανόμετρο 
και τοποθέτηση 

Άρθρο 13 

Ξηρή σκόνη αναγόμωσης πυροσβεστήρων τύπου ABCΕ  .   

Άρθρο 14 

Αντικατάσταση υλικού πλήρωσης πυροσβεστήρων CO2.  

Άρθρο 15 

Εργασίες επισκευών ή τοποθέτησης αντ/κων και εξοπλισμών (περιλαμβανομένων και των 
παραπάνω αναφερόμενων σε περίπτωση που απαιτηθούν αυξημένες ποσότητες σε σχέση με τις 
προβλεφθήσες) πυροσβεστήρων, συστημάτων πυρασφάλειας & αυτόνομων συστημάτων 
πυρανίχνευσης 
 
Άρθρο 16 
Προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλώσιμων (περιλαμβανομένων και των παραπάνω 
αναφερόμενων σε περίπτωση που απαιτηθούν αυξημένες ποσότητες σε σχέση με τις 
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προβλεφθήσες) πυροσβεστήρων, συστημάτων πυρασφάλειας & αυτόνομων συστημάτων 
πυρανίχνευσης 
 
Οι περιγραφόμενες εργασίες θα γίνουν από αναγνωρισμένη εταιρία ελέγχου, αναγόμωσης και 
συντήρησης πυροσβεστήρων, έχουσα έγκριση από διαπιστευμένο από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης φορέα με τη διαδικασία της υπ’ αριθ. 3354/91/8-2-2001 ΥΑ ή όπως εκάστοτε ισχύει 
και διαθέτει εγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας. Θα προσκομίζεται αντίγραφο της άδειας 
λειτουργίας της.  
Οι πυροσβεστήρες θα παραληφθούν και θα τοποθετηθούν στα ίδια σημεία εντός 15 ημερών.  
Κατά τη διάρκεια της συντήρησης η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίσει ικανό αριθμό 
λειτουργικών πυροσβεστήρων άμεσης ανάγκης. 
 Κατά τον έλεγχο των πυροσβεστήρων, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση 
στον αρμόδιο υπάλληλο λίστα των ανταλλακτικών που χρήζουν αντικατάστασης πλέον αυτών 
που ενσωματώνονται στα περιγραφόμενα άρθρα συντήρησης και αναγόμωσης. 
Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι πιστοποιημένα κατά CE. 
 
 

ΟΜΑΔΑ 5 Συντήρηση καυστήρων (σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 

2018 
Ο ανάδοχος της εργασίας οφείλει να προσκομίσει μαζί  με την προσφορά του κατάλληλη άδεια με 
βάση τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων καυσίμων αερίων  όπως αυτοί 
διατυπώθηκαν στο Δ3/Α/11346/30-6-2003 ( ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003) και συμπληρώθηκαν με το 
ΦΕΚ 1730/9-12-2005 και όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
Άρθρο 1 – Ετήσια πιστοποίηση ενός (1) συστήματος θέρμανσης 
Ετήσια πιστοποίηση ενός συστήματος θέρμανσης αποτελούμενο από λέβητα και καυστήρα 
φυσικού αερίου ή πετρελαίου με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων 
καυσίμων αερίων  όπως αυτοί διατυπώθηκαν στο Δ3/Α/11346/30-6-2003 (ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003) 
και συμπληρώθηκαν με το ΦΕΚ 1730/9-12-2005 και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 
Συστήματα πετρελαίου 
Καθαρισμός λέβητα και φλογοθαλάμων από τα κατάλοιπα της καύσεως, καθαρισμός φίλτρων 
αντλίας καυστήρα , ακίδων σπινθηριστών, φίλτρων εξ. και εσωτερικών, έλεγχος και καθαρισμός 
πλακέτας και φωτοκύτταρου, αντικατάσταση ή καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού, έλεγχος και 
ρύθμιση καύσης καυσαερίων και απόδοσης συστήματος με χρήση κατάλληλου αναλυτή και 
έκδοση πιστοποιητικού των εργασιών. Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας λεβητοστασίου όπως 
πυροσβεστήρες, στεγανότητα ηλεκτρ. πίνακα, φωτιστικό, εύφλεκτα υλικά στο χώρο, λοιπές 
απαιτήσεις ασφαλείας εκ κανονισμών. 
Συστήματα αερίου 
Έλεγχος διαρροών διαφυγής αερίου στις σωληνώσεις του δικτύου, έλεγχος ιονισμού-πιλότου, 
καθαρισμός των ακροφυσίων διάχυσης αερίου, έλεγχος ασφαλείας VPS και ηλεκτρομαγνητικών 
βαλβίδων του συστήματος, έλεγχος αεροπαγίδας, έλεγχος τριφασικών αντλιών και συστήματος 
συναγερμού, έλεγχος και ρύθμιση καύσης καυσαερίων και απόδοσης συστήματος με χρήση 
κατάλληλου αναλυτή και έκδοση πιστοποιητικού των εργασιών. Έλεγχος εστίας λέβητα και 
καθαρισμός εφόσον χρειασθεί. Έλεγχος καπναγωγού και ρύθμιση μειωτήρα απαγωγής 
καυσαερίου. Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας λεβητοστασίου όπως πυροσβεστήρες, στεγανότητα 
ηλεκτρ. πίνακα, φωτιστικό, εύφλεκτα υλικά στο χώρο, λοιπές απαιτήσεις ασφαλείας εκ 
κανονισμών. 
 
Άρθρο 2 – Μηνιαία τεχνική υποστήριξη του συνόλου των συστημάτων θερμ. 
Μηνιαία τεχνική υποστήριξη  όλων των συστημάτων θέρμανσης των σχολικών κτιρίων και πν. 
Κέντρων του Παλαιού Φαλήρου που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών κατά τους 
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μήνες λειτουργίας των συστημάτων (7 ανά έτος) ή και εκτός περιόδου λειτουργίας θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης βλαβών-λειτουργίας συστημάτων καθώς 
και εργασιών επισκευής, αντικατάστασης ή τοποθέτησης υλικών και μικρουλικών. Χρόνος 
απόκρισης σε κλήση της Υπηρεσίας εντός 24 ωρών. Εργατοώρα 
 
Άρθρο 3 - Ανταλλακτικά 
Κάθε υλικό ή ανταλλακτικό συστημάτων θέρμανσης βάση τιμοκαταλόγου των εταιριών κατασκευής 
καυστήρων-λεβητών, ενδεικτικά RIELLO, THERMIS κ.α. ύστερα από έγγραφη οικονομική 
προσφορά αναδόχου και έλεγχο τιμών – έγκριση από επιβλέποντα ο οποίος φέρει την αρμοδιότητα 
πιστοποίησης τιμών αντ/κων 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ 6 Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-

αναλώσιμα) 2018 
 
ΑΡΘΡΟ  1  - 3μηνιαία συντήρηση 
Συντήρηση του ψυκτικού συγκροτήματος (2 μηχανήματα) του νεκροταφείου Π. Φαλήρου, η 
οποία θα γίνεται σε μηνιαίες επισκέψεις και κάθε επίσκεψη θα περιλαμβάνει: έλεγχο 
λειτουργίας ανεμιστήρα, έλεγχο πίεσης ψυκτικών υγρών, έλεγχο κυκλώματος ψύξης, έλεγχος 
θερμοκρασίας ψυκτικού θαλάμου, έλεγχος στάθμης λαδιού συμπιεστή, έλεγχος δείκτη ροής – 
συμπλήρωση διαρροών κυκλωμάτων, απόψυξη – καθαρισμός στοιχείου εξατμιστή, έλεγχος 
καλής λειτουργίας πρεσοστατών, έλεγχος καλής λειτουργίας θερμοστάτη, έλεγχος λειτουργίας 
θερμοεκτονωτικής βαλβίδας, έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρ. αντίστασης απόψυξης, έλεγχος 
λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας , έλεγχος φωτισμού ψυκτικού θαλάμου , έλεγχος 
αποχέτευσης νερού παγολεκάνης, καθαρισμός στοιχείου συμπιεστή , καθαρισμός στοιχείου 
εξατμιστή , έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων συμπιεστή, έλεγχος καλής λειτουργίας 
ανεμιστήρων εξατμιστή, έλεγχος στήριξης συμπιεστή, έλεγχος των ελαστικών των θυρών του 
ψυκτικού θαλάμου.  Για τις ανωτέρω εργασίες θα δίνεται αναλυτική έγγραφη αναφορά από τον 
ανάδοχο και θα τηρείται σχετικό αρχείο από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 
Κόστος/Τρίμηνο 
 
ΑΡΘΡΟ  2 
Προμήθεια και εγκατάσταση που περιλαμβάνει κάθε ανταλλακτικό ή αναλώσιμο του ψυκτικού 
συγκροτήματος Νεκροταφείου που τυχόν απαιτηθεί (όπως ανεμιστήρες, συμπιεστές, 
συμπυκνωτής, στοιχεία, κομβία ελέγχου, υλικά πίνακα, φρέονκλπ) προς αποκατάσταση βλαβών 
ύστερα από έγγραφη οικονομική προσφορά αναδόχου και έλεγχο τιμών – έγκριση από 
επιβλέποντα ο οποίος φέρει την αρμοδιότητα πιστοποίησης τιμών αντ/κων.  
 
ΑΡΘΡΟ  3 
Εργασίες επισκευών ή τοποθέτησης ανταλλακτικών για το ψυκτικό συγκρότημα πέραν των 
εργασιών συντήρησης του άρθρου 1,με κόστος 30 €/εργατοώρα. 
 

Π. ΦΑΛΗΡΟ  24/8/2018 
                                                                                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
                                                                                                                Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ                   
                                                                                                               ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Συντήρηση ηλ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2018 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχ/των 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018,Συντήρ. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :68/2018   κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλ/μων) 2018 

Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πν. κέντρων κλ.π.) 
2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου 

      (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκτ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 

 
      ΚΑ: 10-6262.003, 15-6262.021, 10-6265.007, 15-6265.009, 

       30-6265.001, 10-6265.006, 15-6265.008, 15-6265.007 
       45-6265.003 

    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αρ. 
Συντηρ./έτος 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΟΜΑΔΑ 1 Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018 
1 Καθαρισμός λεβήτων(2 μονάδες) 1 Υπηρεσία 2 120 240 
2 Συντήρηση καυστήρων(2 μονάδες) 7 Υπηρεσία 28 75 2100 
3 Καθαρισμός φίλτρων & στοιχείων FCU 2 Υπηρεσία 560 15 8400 

4 
Έλεγχος και καθαρισμός Κ.Κ.Μ. (3 

μονάδες) 
2 Υπηρεσία 12 200 2400 

5 
Έλεγχος πίεσης δικτύων ψύξης-
θέρμανσης 

6 Υπηρεσία 12 35 420 

6 
Έλεγχος& συντήρηση ψυκτικής 
μονάδας 

1 Υπηρεσία 2 1300 2600 

7 Συντήρηση κυκλώματος εξαερισμού 1 Υπηρεσία 2 500 1000 

8 
Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμών 
Η/Ζ 

6 Υπηρεσία 12 50 600 

9 
Έλεγχος & συντήρηση λειτουργίας 
UPS& μπαταριών 

2 Υπηρεσία 4 300 1200 

10 
Έλεγχος λειτουργίας & συντ/ση 
υποσταθμού Μέσης Τάσης 

1 Υπηρεσία 2 500 1000 

11 
Έλεγχος συστήματος καθοδικής 
προστασίας  

4 Υπηρεσία 8 40 320 

12 Δοκιμή λειτουργίας Π.Φ. (17 μονάδες) 1 Υπηρεσία 34 25 850 

13 
Έλεγχος πίεσης δικτύων πυρόσβεσης 
& δοκιμαστική εκκίνηση πυρ/κού 
συγκροτήματος  

12 Υπηρεσία 24 40 960 

14 
Έλεγχος και καθαρισμός δεξαμενής 
νερού πυρόσβεσης  

1 Υπηρεσία 2 80 160 

15 
Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης αφρού 
χώρων Η/Ζ & Υποσταθμού 

1 Υπηρεσία 2 300 600 

16 
Έλεγχος πινάκων πυρόσβεσης & 
συντήρηση-καθαρισμός αισθητήρων 
συστήματος πυρανίχνευσης  

4 Υπηρεσία 8 200 1600 

17 
Έλεγχος συστήματος ζεστού νερού 
χρήσης 

1 Υπηρεσία 2 50 100 
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18 
Έλεγχος & καθαρισμός φρεατίων και 
σιφονιών & μηχανοσιφώνων 

8 Υπηρεσία 16 90 1440 

19 
Συντήρηση & καθαρισμός αντλ/σίου 
ομβρίων & ακαθάρτων 

2 Υπηρεσία 4 80 320 

20 
Έλεγχος λειτουργίας &συντήρηση 
γκαραζόθυρας 

1 Υπηρεσία 2 100 200 

21 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
συστήματος θέρμανσης, κλιματισμού, 
πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών, αποχέτευσης 

- 

Τεμ. 5.050 

Κατόπιν 
προσφοράς 
αναδόχου & 

έγκρισης 
από την 

επίβλεψη 

34070,65 

22 Εργασίες επισκευών, (αποκατάστασης 
βλαβών & τοποθέτησης αντ/κων) 
πέραν των τακτικών συντηρήσεων  

- 
Εργατοώρα 400 30 12000 

   Συν. 
μονάδων 

6188 Αξία 
ομάδας 

72.580,65 

       
ΟΜΑΔΑ 2 Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 

1 Καθαρισμός λεβήτων  (2 μονάδες) 1 Υπηρεσία 2 100 200 
2 Συντήρηση καυστήρων (2 μονάδες) 7 Υπηρεσία 14 75 1050 
3 Συντήρηση θερμαντικών σωμάτων 7 Υπηρεσία 14 30 420 

4 
Συντήρηση χαλύβδινων θερμαντήρων 
νερού 

2 Υπηρεσία 4 50 200 

5 
Συντήρηση ηλιακών συλλεκτών (20 
μονάδες) 

1 Υπηρεσία 2 150 300 

6 
Συντήρηση ηλιακών θερμοσιφώνων(2 
μονάδες) 

2 Υπηρεσία 4 50 200 

7 
Καθαρισμός φίλτρων & στοιχείων FCU (34 
μονάδες) 

2 Υπηρεσία 68 15 1020 

8 
Έλεγχος και καθαρισμός Κ.Κ.Μ. (2 
μονάδες) 

4 Υπηρεσία 8 150 1200 

9 
Συντήρηση και καθαρισμός κλιματιστικής 
μονάδας νερού τύπου ψευδοροφής (3 
μονάδες) 

2 Υπηρεσία 12 250 3000 

10 
Συντήρηση και καθαρισμός εναλλακτών 
αέρα-αέρα τύπου VAM (7 μονάδες) 

2 Υπηρεσία 28 80 2240 

11 
Συντήρηση και καθαρισμός διαιρούμενων 
κλιματιστικών μονάδων πολυζωνικού 
συστήματος (9 μονάδες) 

2 Υπηρεσία 36 30 1080 

12 
Συντήρηση και καθαρισμός διαιρούμενων 
κλιματιστικών μονάδων(2 μονάδες) 

2 Υπηρεσία 8 25 200 

13 Έλεγχος πίεσης δικτύων ψύξης-θέρμανσης 6 Υπηρεσία 12 45 540 

14 
Συντήρηση και καθαρισμός αντλιών 
θερμότητος αέρα – νερού(2 μονάδες) 

2 Υπηρεσία 8 80 640 

15 Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμών Η/Ζ 12 Υπηρεσία 24 50 1200 

16 
Έλεγχος & συντήρηση λειτουργίας UPS & 
μπαταριών 

2 Υπηρεσία 4 50 200 

17 
Έλεγχος λειτουργίας & συντ/ση 
υποσταθμού Μέσης Τάσης 

1 Υπηρεσία 2 300 600 

18 
Έλεγχος συστήματος καθοδικής 
προστασίας 

2 Υπηρεσία 4 80 320 

19 Δοκιμή λειτουργίας Π.Φ. (18 μονάδες) 1 Υπηρεσία 36 25 900 

20 
Έλεγχος πίεσης δικτύων πυρόσβεσης & 
δοκιμαστική εκκίνηση πυρ/κού 

12 Υπηρεσία 24 40 960 
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συγκροτήματος  

21 Έλεγχος και καθαρισμός δεξαμενής νερού 
πυρόσβεσης  

1 Υπηρεσία 2 30 60 

22 Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης αφρού 
χώρων Η/Ζ , Υποσταθμού, Ηλεκτρικών 
Πινάκων, Λεβητοστασίου & 
Αντλιοστασίου Πυρόσβεσης 

1 Υπηρεσία 2 300 600 

23 Έλεγχος πινάκων πυρόσβεσης & 
συντήρηση-καθαρισμός αισθητήρων 
συστήματος πυρανίχνευσης  

4 Υπηρεσία 8 200 1600 

24 Έλεγχος & καθαρισμός φρεατίων και 
σιφονιών & μηχανοσιφώνων 

8 Υπηρεσία 16 80 1280 

25 Συντήρηση & καθαρισμός αντλ/σίου 
ομβρίων & ακαθάρτων 

2 Υπηρεσία 4 80 320 

26 Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης και συντήρηση 
δικτύου άρδευσης 

4 Υπηρεσία 8 60 480 

27 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
συστήματος θέρμανσης, κλιματισμού, 
πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών, αποχέτευσης 

- Τεμ. 5000 

Κατόπιν 
προσφοράς 
αναδόχου & 

έγκρισης 
από την 

επίβλεψη 

10590 

28 Εργασίες επισκευών, (αποκατάστασης 
βλαβών & τοποθέτησης αντ/κων) 
πέραν των τακτικών συντηρήσεων  

- 
Εργατοώρα 120 30 3600 

   Συν. 
μονάδων 

5474 Αξία 
ομάδας 

35.000,00 

       
ΟΜΑΔΑ 3 Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νωναντ/κων και αναλωσίμων ) 2018 

1 
Συντήρηση κλιματιστικού τύπου  SPLIT 
UNIT 9.000  - 24.000 BTU  

2 Υπηρεσία 320 14 4480 

2 
Συντήρηση κλιματιστικού τύπου 
ντουλάπας 48.000 BTU 

2 Υπηρεσία 40 22 880 

3 
Συντήρηση κλιματιστικού τύπου 
κασέτα οροφής 48.000 BTU  

2 Υπηρεσία 12 45 540 

4 Συμπλήρωση φρέον - kg 40 20 800 

5 Αποξήλωση κλιματιστικού - Υπηρεσία 20 30 600 

6 Εγκατάσταση κλιματιστικού - Υπηρεσία 20 60 1200 

7 Προμήθεια ανταλλακτικών  - τεμ. 1000 

Κατόπιν 
προσφοράς 
αναδόχου & 

έγκρισης -
από την 

επίβλεψη 

2903,22 

8 
Εργασίες επισκευών, (αποκατάστασης 
βλαβών & τοποθέτησης αντ/κων) 
πέραν των τακτικών συντηρήσεων 

- Εργατοώρα 50 30 1500 

   Συν. 
μονάδων 

1502 Αξία 
ομάδας 

12.903,22 

       
ΟΜΑΔΑ 4 Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων 

συστημάτων πυρόσβεσης 2018 

1 
Έλεγχος και συντήρηση 
πυροσβεστήρα  ξηρής κόνεως 2 ή 3 kg 

1 Υπηρεσία 6 5 30 
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και έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού 
(έως 3 μονάδες) 

2 

Έλεγχος και συντήρηση 
πυροσβεστήρα  ξηρής κόνεως 6 kg και 
έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού   (έως 
350 μονάδες) 

1 Υπηρεσία 700 6 4200 

3 

Έλεγχος και συντήρηση 
πυροσβεστήρα ξηρής κόνεως 12 kg 
φορητού ή οροφής και έκδοση 
ετήσιου πιστοποιητικού (έως 100 
μονάδες) 

1 Υπηρεσία 200 8 1600 

4 

Έλεγχος και συντήρηση 
πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης 25  Kg 
και έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού 
(έως10 μονάδες) 

1 Υπηρεσία 20 17 340 

5 

Έλεγχος και συντήρηση 
πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2 Kg και 
έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού (έως 
5 μονάδες) 

1 Υπηρεσία 10 6 60 

6 

Έλεγχος και συντήρηση 
πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5  Kg και 
έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού (έως 
60 μονάδες) 

1 Υπηρεσία 120 6 720 

7 

Έλεγχος και συντήρηση 
πυροσβεστήρα αφρού AFFF6 kg και 
έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού  (έως 
8 μονάδες) 

1 Υπηρεσία 16 7 112 

8 
Υδραυλική δοκιμή πυρ/τήρων ξηρής 
σκόνης 6 ή 12 kg (έως 70 μονάδες) 

1 Υπηρεσία 140 7 980 

9 
Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα CO2 
(έως 35 μονάδες) 

1 Υπηρεσία 70 8 560 

10 
Λάστιχο εκτόξευσης για 
πυροσβεστήρες 6 ή 12 kg 

 τεμ. 100 3,5 350 

11 
Κλείστρο για πυροσβεστήρες CO2 με 
τοποθέτηση 

 τεμ. 50 18 900 

12 
 Κλείστρο για πυροσβεστήρες ξ.σ. 6 ή  
12 kg με τοποθέτηση 

 τεμ. 50 8 400 

13 
Αντικατάσταση ξηρής σκόνης  τύπου 
ABCE 

 Χλγ. 600 2,2 1320 

14 
Αντικατάσταση υλικού 
πυροσβεστήρων CO2 

 Χλγ. 250 3,2 800 

15 
Εργασίες επισκευών ή συντηρήσεων ή 
τοποθέτησης αντ/κών και εξοπλισμών 

 Εργατοώρα 80 30 2400 

16 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
πυροσβεστήρων & αυτόνομων 
συστήματων πυρόσβεσης 

 τεμ. 4000 

Κατόπιν 
προσφοράς 
αναδόχου & 

έγκρισης 
από την 

επίβλεψη 

9421,55 

 
  Συν. 

μονάδων 
6412 Αξία 

ομάδας 
24.193,55 
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ΟΜΑΔΑ 5 Συντήρηση καυστήρων (σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018 

1 
Ετήσια πιστοποίηση ενός συστήματος 
θέρμανσης (έως 35 μονάδες) 

1 Υπηρεσία 70 80 5600 

2 
Τεχνική υποστήριξη του συνόλου των 
συστημάτων θέρμανσης 

 Εργατοώρα 300 30 9000 

3 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
συστημάτων θέρμανσης 

 τεμ. 1500 

Κατόπιν 
προσφοράς 
αναδόχου & 

έγκρισης 
από την 

επίβλεψη 

6367,74 

   Συν. 
μονάδων 

1870 Αξία 
ομάδας 

20.967,74 

       
ΟΜΑΔΑ 6 Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018 

1 
Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος 
νεκροταφείου (Κόστος /3μηνο) 

12 (χρέωση 
σε 3μηνη 

βάση) 

Υπηρεσία 
Κόστος 
/3μηνο 

8 200 1600 

2 
Αντ/κά αποκατάστασης βλαβών ως 
προδιαγραφή 

 τεμ. 250 

Κατόπιν 
προσφοράς 
αναδόχου & 

έγκρισης 
από την 

επίβλεψη 

3651,61 

3 
Αποκατάσταση βλαβών ως 
προδιαγραφή 

20 Εργατοώρα 40 30 1200 

   Συν. 
μονάδων 

298 Αξία 
ομάδας 

6.451,61 

       

   Συν. 
μονάδων 

15332   

 Συνολική αξία ομάδων 172.096,77 

 ΦΠΑ 24% 41.303,22 

 Γενικό Σύνολο 213.399,99 

 
 
 

                        Π. ΦΑΛΗΡΟ  24/8/2018 
              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
                     Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ                    
                   ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρ. 79 παρ. 4 ν. 4412/16 (Α 147)] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον 
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων 
και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα 
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ .  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δεν δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.3 του 
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17).   

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :  https://palaiofaliro.gr  στην διαδρομή : https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-
dimoprasies/.  

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

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ : 18PROC00…………….. 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Τερψιχόρης 51& Αρτέμιδος, Π. Φάληρο, Τ.Κ: 17562 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Στυλιανός Σουμπασάκης.  

- Τηλέφωνο: 2132020243, ΦΑΞ: 2132020359 

- Ηλ. ταχυδρομείο: stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://palaiofaliro.gr 

  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, 
οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων 
αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 
2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση 
ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 

- cpv: 50710000-5, 50730000-1, 50413200-5, 50720000-8 

- Κωδικός φορέα στο ΚΗΜΔΗΣ: 6232 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών ομάδων(τμημάτων) : 6 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 288/2018 
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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 αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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: 

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

γ) [……] 
 
 
 
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[ ]Ναι [ ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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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 καταδίκεςvii 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτηxi· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
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): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

[] Ναι [] Όχι  
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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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 
ασφάλισηςxxi, 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; Διευκρινήστε: 
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 ;xxii 

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): xxiii 
[……][……][……] 
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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 δικαίουxxiv; 

[ ] 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: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[ ] Ναι [ ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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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: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

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 
εγκατάστασήςxxxii

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
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[……][… …][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το 

 
 
 
 
[                 ] Ναι               [          ] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 
[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxliv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlv 
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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 
αναφέρονταιxlvi, 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 
δωρεάνxlvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Π. Φαλήρου, 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 
Δήλώσης 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 ΙΙI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

A. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf.  
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική 
του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Βλέπε και οδηγίες στην παρ. 2.4.4 της διακήρυξης.  
 

B. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α. Το πρώτο έντυπο οικονομικής προσφοράς, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος (παράγεται σε μορφή pdf από την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ σύνταξης 
προσφοράς). Στην συνέχεια υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Συμπληρωματικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό με αρ. 

αναφοράς 288/2018 του Δήμου Π. Φαλήρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7)... ΔΗΜΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
8
) .... Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Π. Φάληρο.  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
9
.  

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 …………………………

10
 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) .......................…………………………………..

11
  

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) .....288/2018.. Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................

12
 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “ Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, 
οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων 
αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 
2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση 
ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018”/ για το/α τμήμα/τα .............

13
 με 

«καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών……2/11/2018.. 
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 
....................ημέρες 

14
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………1/4/2019.. 
15

. ή  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
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 ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 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

16
.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

7 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
8 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
9 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ  
10 ο.π. υποσ. 3.  
11 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.  
12 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.  
13 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α 
υποβάλλεται προσφορά.  
14 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
15 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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16 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.   

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
).. ΔΗΜΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
.. Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Π. Φάληρο. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
.  

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………………………………………………………………………..

4
 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 / κοινοπραξίας)  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..
5
/ της υπ αριθ ... σύμβασης “ Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 

εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, 
οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων 
αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 
2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση 
ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

..... 288/2018.... Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6
 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες

7
 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης

8
) ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

9
.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  
4 Όπως υποσημείωση 3.  
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.  
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.  
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8 Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).  

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ποσού …………….€ 

Στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις ….. του μηνός …………., του έτους 2018, οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 

1) Κος Διονύσης Χατζηδάκης, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 
(στοιχεία Δήμου: Δ/νση:οδός Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, T.K. 17562 Παλαιό Φάληρο, Α.Φ.Μ. 090261509, 
Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, τηλ: 2132020300, )  και 

 2) O κος ………………….. με ΑΔΤ: ………………….. ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης …………………., που 
εδρεύει στην ………………. (Δ/νση: ……………, Τηλ: ………………………, e-mail: ………………………, ΑΦΜ: 
………………………., ΔΟΥ: ……………………………), καλούμενος εφ’ εξής ο ανάδοχος,   

έχοντας υπ’ όψη : 

 

α) το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  τις διατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 72, του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει τη διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού, την παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
με τη παρ. 3, του άρθρου 22,  του Ν. 3536/2007 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 51, παρ. 3 του 
Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α’ 134/27-6-2016) και το Ν. 2503/1997, όπως ισχύουν σήμερα με τις τροποποιήσεις 
και τις συμπληρώσεις τους. 
 
β) την με αριθ. 68/2018 μελέτη που αφορά την « Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού 

Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων 
συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 
2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση 
ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 

εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018» του Δήμου Π. Φαλήρου, και συντάχθηκε από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, προϋπολογισμού 172.096,77€ πλέον Φ.Π.Α., επομένως η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 213.399,99€ και έχει ως αντικείμενο 1) την τακτική συντήρηση 
και τις επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δημαρχείου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και 

αναλωσίμων, 2) την τακτική συντήρηση και τις επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων λοιπών κτιρίων 

αρμοδιότητας του Δήμου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 3) τις εργασίες συντήρησης 
και επισκευών κλιματιστικών μονάδων χώρων αρμοδιότητας Δήμου πλην Δημαρχείου περιλαμβανομένων 

τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 4) τη συντήρηση των πυροσβεστήρων και συστημάτων 
πυρόσβεσης/πυρανίχνευσης των κτιρίων και οχημάτων του Δήμου πλην Δημαρχείου περιλαμβανομένων 

τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων, 5) την τακτική συντήρηση και τις επισκευές των  συστημάτων θέρμανσης 
των σχολείων  και των πνευματικών κέντρων του Δήμου περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και 

αναλωσίμων, 6) τη συντήρηση και τυχόν επισκευές του ψυκτικού μηχ/τος του Νεκροταφείου του Δήμου 

περιλαμβανομένων τυχόν αντ/κων και αναλωσίμων.  
 

γ) το από ../../2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ00…………..) στο ΚΗΜΔΗΣ, 

 

δ) τις από ………………., Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σε βάρος των Κ.Α. 10-6262.003, 15-6262.021, 10-
6265.007, 15-6265.009, 30-6265.001, 10-6265.006, 15-6265.008, 15-6265.007, 45-6265.003, του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, με αρ. καταχώρησης Α/795(ΑΔΑ: 6Γ9ΞΩΞΕ-0Ω4),  A/792 (ΑΔΑ: 
6ΓΛΣΩΞΕ-ΙΝ2), Α/796 (ΑΔΑ : 6ΕΟ0ΩΞΕ-4Λ8), Α/794(ΑΔΑ : 6Η45ΩΞΕ-1ΒΩ), Α/790 (ΑΔΑ: 6ΗΖΝΩΞΕ-Θ26), 
Α/798 (ΑΔΑ: 7ΜΧΕΩΞΕ-ΔΞΦ), Α/791 (73Γ3ΩΞΕ-ΡΥΚ), Α/797 (ΑΔΑ: 73ΕΞΩΞΕ-ΤΕ7), Α/793 (ΑΔΑ: ΩΑΛΜΩΞΕ-
ΜΚΟ)και ΑΔΑΜ: 18REQ003605730 στο Μητρώο Δεσμεύσεων, 
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ε) την με αριθ. 288/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC00…………….), απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για: Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού 
Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων 
συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, 
Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού 
μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018, πρ. μελ. 172.096,77€ πλέον Φ.Π.Α. και ψηφίστηκε η 
σχετική πίστωση σε βάρος των Κ.Α. 10-6262.003, 15-6262.021, 10-6265.007, 15-6265.009, 30-6265.001, 
10-6265.006, 15-6265.008, 15-6265.007, 45-6265.003. 

 

στ) την από ../../2018 οικονομική προσφορά της επιχείρησης ……………………, ποσού …………………..€ πλέον 
Φ.Π.Α. και συνολικό κόστος ……………………..€, που κατατέθηκε στον ανοικτό διαγωνισμό η οποία είναι 
σύμφωνη με τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ 65/2018 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου και 
τους όρους της 282/2018 Α.Ο.Ε..  

 

ζ) Τα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού 

η) τις με αρ…./2018 (ΑΔΑ: …………….) και …/2018 (ΑΔΑ: …………………..), αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, 
για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού και την κατακύρωση αυτού αντίστοιχα,  

 

θ)    Την αριθμ. . …/2018 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου  

 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω, ο πρώτος των συμβαλλόμενων, με την ανωτέρω 
ιδιότητά του,  

αναθέτει 

 

στον δεύτερο των συμβαλλόμενων, την «Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού 
Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων 
συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, 
Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού 
μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018», σύμφωνα με τα παρακάτω :   

1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες 
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), του Ν. 3463/2006 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και συμπληρωματικά του 
Αστικού Κώδικα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Η συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των …………….€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) και συνολικό κόστος 
……………………..€, η οποία θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Δήμου του έτους 2018-20 στον ΚΑ: 10-6262.003, 15-6262.021, 10-6265.007, 15-6265.009, 30-

6265.001, 10-6265.006, 15-6265.008, 15-6265.007, 45-6265.003 
3. Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης (χρόνος παράδοσης των υλικών) ορίζεται σε (24) μήνες από 

την υπογραφή της παρούσης, τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  
4. Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται: 1)στην με αρ. 288/2018 

απόφαση Ο.Ε., 2)την με αρ. 68/2018 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου και 3)την 
προσφορά του αναδόχου, με αυτή την σειρά ισχύος.   

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α και τα ταμεία επικουρικής 
ασφάλισης ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. 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 
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εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν 
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) 

6. H ανωτέρω αναφερόμενη αμοιβή θα καταβληθεί από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στον δεύτερο των 
συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και λοιπές σχετικές διατάξεις. H 
πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά, με την παράδοση επιμέρους ποσοτήτων των υλικών και 
κατόπιν έκδοσης των σχετικών τιμολογίων πώλησης και των ενταλμάτων πληρωμής ύστερα από το 
πρακτικό παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου (Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου που ορίστηκε με την με αρ. 
338/2017 απόφαση ΔΣ του Δήμου). 
Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί. 

7. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε είδους φόροι, κρατήσεις, εισφορές κ.λ.π. όπως προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τον ΦΠΑ. 

8. Κατατέθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού …………….€ με αριθμό ................ του 
πιστωτικού ιδρύματος ……………………. σύμφωνα με το άρθρο …….. της Διακήρυξης και σύμφωνα με το 
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

9. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος α) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και β) υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την περ. (γ) της παρ.1. 
και μετά από την ειδική, κατά την παρ. 2 του αρ.203 του ν. 4412/16 όχληση της Υπηρεσίας κατά  τα 
λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

10. Εάν κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσης σύμβασης προκύψουν διαφωνίες αυτές θα 
επιλύονται με βάση τους όρους της παρούσας και την ισχύουσα Νομοθεσία και ιδίως του ν. 4412/16.  

11. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
206, του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτόν, όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του. 

12. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η προσφορά του αναδόχου. 
 

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και ο καθένας από τους 
συμβαλλόμενους πήρε ένα (1) αντίγραφο, τα δε δύο (2) υπόλοιπα διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Τεχνική 
Υπηρεσία και φυλάσσονται στο φάκελο του έργου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1)              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                     2)         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                      

  

          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖHΔΑΚΗΣ 
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Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

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

ii
 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. 

iii
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

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

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

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii
 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.  

viii
 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). 

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

x
 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). 

xi
 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. 

xii
 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. 
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xiii

 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”. 

xiv
 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.". 

xv
 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 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 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)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 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).  

xxii
 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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 
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xxx

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 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. 

xxxiii
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxix
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xl
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xli
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xlii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliii
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xliv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlvii
 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.  




