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 Πεπίλητη διακήπςξηρ δημόζιος ηλεκηπονικού ανοικηού διαγυνιζμού 
   Πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό  κε αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  ηελ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
ΕΣΟΤ 2020.  - CPV 44221000-5 

Τα ζρνιηθά θηίξηα ζηα νπνία ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ είλαη :  

α)ην 5
ν
 Δεκνηηθό ζρνιείν Νάνπζαο,β) ην 1

ν 
- 2

ν 
Γεληθό Λύθεην Νάνπζαο,γ) ην «Λάππεην» 1

ν
 

Γπκλάζην Νάνπζαο ,δ) ην Δεκνηηθό ζρνιείν Κνπαλνύ ε)ην Δεκνηηθό ζρνιείν Σηελεκάρνπ θαη 

ζη)ην 2ν Νεπηαγσγείν Νάνπζαο: (Α/Α ζςζηήμαηορ ΕΗΔΗ: 104802) 

 Φνξέαο  πινπνίεζεο  ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη  ν Δήκνο Η.Π. Νάνπζαο. Η δαπάλε γηα ηε 

ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α. 02.15.7135.021 κε ην πνζό ησλ 297,30€ γηα ην έηνο 2020 θαη 

ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. κε ην πνζό ησλ 121.000,00€ γηα ην έηνο 2021. Φξεκαηνδόηεζε  πνζνύ   

121.300 επξώ,  άξζξν 13 ηνπ  Ν2880/2001. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  ζε 180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε 

ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη  ηηκήο . Η ηηκή 

ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ δίλεηαη  ζε επξώ  αλά ηεηξαγσληθό κέηξν. Πξνζθνξέο πνπ δελ 

ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ή αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ, ζα 

απνξξίπηνληαη.  

Ηκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  η Πέμπηη 14-01-2021 και ώπα 8.00 π.μ. 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε  02-02-2021  και ώπα 23.59 μμ.  

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ  08-02-2021  και ώπα 10.30 π.μ. 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα  ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 25,  Ν.4412/2016. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΣΗΔΗΣ, κέρξη ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ώξα. Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, ύςνπο 1% ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο 

δαπάλεο πξν ΦΠΑ ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, ήηνη 978,20 €. (αξζξν 2.2.2 ηεο δηαθήξπμεο). Η 

εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

σπόνος ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνύζαο, ήηοι διακόζιερ δέκα (210) 

ημέπερ, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.  Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, 

ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ 

ηνπ Δήκνπ πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. (άξζξν 

4.1 ηεο δηαθήξπμεο). H εγγπεηηθή επηζηνιή  θαιήο εθηέιεζεο  επηζηξέθεηαη θαηόπηλ θαη ηεο 

πξνζθόκηζεο εγγςηηικήρ καλήρ λειηοςπγίαρ  αξίαρ 2.000 εςπώ διάπκειαρ  4 εηών.  

mailto:lapavitsas@naoussa.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Ν12ΩΚ0-ΖΡΩ





Τν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθόκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε 

ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο ζηελ πιαηθόξκα ΕΣΗΔΗΣ έιαβε Σπζηεκηθό Αύμνληα Αξηζκό : 104802 

Η παξνύζα αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ θαη δεκνζηεύεηαη 

θαη ζηνλ Ειιεληθό Τύπν, ζε κία εκεξήζηα θαη κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ Ν.Ηκαζίαο. 

Καηαρσξείηαη επίζεο καδί θαη κε ην πιήξεο θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο ζην Κεληξηθό 

Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗΣ).    

Τν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.naoussa.gr 

ζηελ δηαδξνκή : Επηθαηξόηεηα –Πξνθεξύμεηο, όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο 

πξόζβαζε από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Ειιεληθό Τύπν, θαζώο θαη ζηε Δηαδηθηπαθή 

πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Ν12ΩΚ0-ΖΡΩ





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Διακιρυξθ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, με Ανοικτι 

Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμϊμενθ αξία 97.820,40 € ( άνευ ΦΡΑ)  
για τθν «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Ρ. 

ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»  

Αρ.πρωτ. : 262/12-01-2021 

A.A.  ΕΣΗΔΗΣ: 104802 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

   

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΘΩΙΚΘΣ ΡΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ) 

Ρόλθ ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 2332350367, 2332350328, 2332029622 

Φαξ 2332024260 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  adamidou@naoussa.gr, 
lapavitsas@naoussa.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ολυμπία Αδαμίδου, Γεϊργιοσ Λαπαβίτςασ, 
Αγγελάκθσ Ραπαφιλίππου  

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ και ανικει ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ (Υποτομζασ ΟΤΑ).   

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διεφκυνςθ και ρφκμιςθ όλων των τοπικϊν 
υποκζςεων , ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ,  με ςτόχο τθν προςταςία , τθν 
ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ  ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Ρλατεία Δθμαρχίασ 30 –Νάουςα, πλθροφορίεσ: Αδαμίδου 
Ολυμπία, Λαπαβίτςασ Γεϊργιοσ, Αγγελάκθσ Ραπαφιλίππου : 2332350367, 2332350367, 2332029622   

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) :  www.naoussa.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ  υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Διμοσ Θ.Ρ. Νάουςασ.   Θ δαπάνθ για τθν εν 
ςφμβαςθ κα βαρφνει τθν με Κ.Α. : 02.15.7135.021 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 

mailto:adamidou@naoussa.gr
http://www.naoussa.gr/
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ζτουσ 2020 και τθν αντίςτοιχθ του ζτουσ 2021  του Φορζα . Χρθματοδότθςθ  ποςοφ   121.300 ευρϊ,  
άρκρο 13 του  Ν2880/2001. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ αφορά ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ εξωτερικϊν 
κουφωμάτων ςε ςχολικά κτίρια του Διμου Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ. Τα ςχολικά κτίρια ςτα 
οποία κα γίνει αντικατάςταςθ των εξωτερικϊν κουφωμάτων είναι : α) το 5 ο Δθμοτικό ςχολείο 
Νάουςασ β) το 1ο - 2ο Γενικό Λφκειο Νάουςασ γ) το «Λάππειο» 1ο Γυμνάςιο Νάουςασ  δ) το 
Δθμοτικό ςχολείο Κοπανοφ ε) το Δθμοτικό ςχολείο Στενθμάχου και ςτ) το 2ο Νθπιαγωγείο 
Νάουςασ. 

Το κτίριο του 5ου Δθμοτικοφ ςχολείου Νάουςασ είναι καταςκευαςμζνο πριν το 1955. Τα 
αρχικά εξωτερικά κουφϊματα ιταν ξφλινα ενϊ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970 
αντικαταςτάκθκαν με κουφϊματα αλουμινίου. Με τθν παροφςα προμικεια γίνεται 
αντικατάςταςθ των παράκυρων των αικουςϊν διδαςκαλίασ, των διαδρόμων κακϊσ και τθσ 
πόρτασ κεντρικισ ειςόδου του κτιρίου με νζα ςυνκετικά κουφϊματα με υαλοπίνακεσ 
ενεργειακοφ τφπου. 

Στο αρχικά καταςκευαςμζνο κτίριο  που ςτεγάηεται το 1 ο & 2ο Γενικό Λφκειο Νάουςασ,  τα 
αρχικά εξωτερικά κουφϊματα ιταν παλαιοφ τφπου ςυρόμενα αλουμινίου. Στο κτίριο αυτό, το 
2018, αντικαταςτάκθκε τμιμα  των εξωτερικϊν κουφωμάτων τθσ βορειοδυτικισ πλευράσ. Με 
τθν παροφςα προμικεια γίνεται αντικατάςταςθ των εξωτερικϊν παρακφρων και πορτϊν των 
αικουςϊν διδαςκαλίασ που βρίςκονται ςτθν νοτιοανατολικι πλευρά με νζα ςυνκετικά 
κουφϊματα με υαλοπίνακεσ ενεργειακοφ τφπου .  

Στο τριϊροφο κτίριο ςτο βορειοδυτικό άκρο του οικοπζδου του «Λαππείου» 1 ου 
Γυμναςίου Νάουςασ, τα αρχικά εξωτερικά κουφϊματα ιταν  παλαιοφ τφπου ςυρόμενα 
αλουμινίου. Στο κτίριο αυτό, το 2018, αντικαταςτάκθκαν τα εξωτερικά παράκυρα των αικουςϊν 
διδαςκαλίασ και τθσ κεντρικισ ειςόδου. Με τθν παροφςα προμικεια γίνεται αντικατάςταςθ των 
εξωτερικϊν παρακφρων των διαδρόμων του κτιρίου με νζα ςυνκετικά κουφϊματα με 
υαλοπίνακεσ ενεργειακοφ τφπου.  

Στα δφο ιςόγεια κτίρια του Δθμοτικοφ ςχολείου Κοπανοφ οι πόρτεσ των  αικουςϊν είναι 
ςιδερζνιεσ.  Με τθν παροφςα προμικεια γίνεται αντικατάςταςθ των ςιδερζνιων πορτϊν εξόδου 
με νζεσ ςυνκετικζσ.   

Στο κτίριο του  Δθμοτικοφ ςχολείου Στενθμάχου το οποίο είναι καταςκευαςμζνο ςτθ 
δεκαετία του 1970, τα αρχικά εξωτερικά κουφϊματα είναι παλαιοφ τφπου ςυρόμενα 
αλουμινίου. Με τθν παροφςα προμικεια γίνεται αντικατάςταςθ των παράκυρων των αικουςϊν 
διδαςκαλίασ, των διαδρόμων κακϊσ και μιασ αίκουςασ ςτο θμιυπόγειο του κτιρίου με νζα 
ςυνκετικά κουφϊματα με υαλοπίνακεσ ενεργειακοφ τφπου.  

Στο κτίριο του 2ου Νθπιαγωγείου Νάουςασ (Αγ. Μθνά) το οποίο είναι καταςκευαςμζνο 
ςτθ δεκαετία του 1980, τα αρχικά εξωτερικά κουφϊματα είναι παλαιοφ τφπου ςυρόμενα 
αλουμινίου. Με τθν παροφςα προμικεια γίνεται αντικατάςταςθ των παράκυρων των αικουςϊν 
διδαςκαλίασ, του γραφείου, τθσ κουηίνασ, των WC, του λεβθτοςταςίου και τθσ ειςόδου του 
κτιρίου με νζα ςυνκετικά κουφϊματα με υαλοπίνακεσ ενεργειακοφ τφπου.  
Οι εργαςίεσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ κουφωμάτων ςτο ίδιο άνοιγμα, δεν απαιτοφν τθν 
ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ ι τθν ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ ςφμφωνα με τθν παρ. 1ε) 
του άρκρου 30 του Ν.4495/2017  
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : . 44221000-5 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 121.297,30 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ  24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 97.820,40  ΦΡΑ : 23.476,90 € και κα βαρφνει τον Κ.Α. 02.15.7135.021 με 
το ποςό των 297,30€ για το ζτοσ 2020 και τον αντίςτοιχο Κ.Α. με το ποςό των 121.000,00€ για το ζτοσ 2021 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 180   θμερολογιακζσ θμζρεσ. 
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I-  ΜΕΛΕΤΘ (αρ.23/2020) - ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τιμισ . Θ τιμι των προσ  προμικεια ειδϊν δίνεται  ςε ευρϊ  ανά τετραγωνικό μζτρο.  Ρροςφορζσ 
που δεν υποβάλλονται για το ςφνολο των ειδϊν ι αναφζρονται ςε μζροσ των ποςοτιτων απορρίπτονται. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  
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 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Τθν με αρ.23/2020 μελζτθ-φάκελλοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  
του Διμου Νάουςασ, θ οποία αποτελεί και το πρωτογενζσ αίτθμα (20REQ007903965 2020-12-22)  
και το από 28/12/2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 

 Τθν υπϋαρ. 347/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ςυγκρότθςθσ γνωμοδοτικισ 
επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων του Διμου Νάουςασ  

 τθν υπϋαρ. 51/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ του 
ζτουσ 2020.  

 Τθν υπϋαρ.448/2020 Α.Α.Υ. του Διμου Νάουςασ, για τθ δζςμευςθ των πιςτϊςεων, θ οποία 
αποτελεί και το εγκεκριμζνο αίτθμα (20REQ007910521 2020-12-22).  

 Tθν υπϋαρ. 412/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ςε ορκι επανάλθψθ (ΑΔΑ: ΩΥΕ7ΩΚ0-
0Θ8) για τθν: ζγκριςθ τθσ προμικειασ και των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ τθν επιλογι του τρόπου 
εκτζλεςθσ και του κριτθρίου ανάκεςθσ, τον κακοριςμό των όρων τθσ διακιρυξθσ του ανοικτοφ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τρίτθ 2 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 
23.59 μ.μ.1  Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), θ οποία κα είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , τθν Ρζμπτθ 14 Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 08:00 π.μ.  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 104802 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016: ςε μία θμεριςια και μία εβδομαδιαία εφθμερίδα του Ν.Θμακίασ. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

                                                           
1
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ 

και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία 
παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ 
των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του 
ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :  www.naoussa.gr    ςτθν διαδρομι : Επικαιρότθτα –Ρροκθρφξεισ   

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων  ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον/τουσ ανάδοχο/ουσ.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

 

 

http://www.naoussa.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα τθσ Ι-ΙV, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 θ με αρ.23/2020 μελζτθ-φάκελλοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν προμικειασ, τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Αϋ188)2. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

επηθπξσκέλε είηε από πξόζσπν αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε από πξόζσπν θαηά 

λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 

ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα επηθπξσκέλε είηε από πξόζσπν αξκόδην θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε από πξόζσπν θαηά λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι , χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

(ΡΑΑΤΘΜΑ  ΙII   ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ) 

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

                                                           
2
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι 

επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ 
του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων3. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε 
ποςοςτό ςυμμετοχισ  1%  ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό άνευ ΦΡΑ, ιτοι 978,20€ .  Στθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι διακόςιεσ δζκα (210) θμζρεσ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
3
 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  
ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

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

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο νπνηνζδήπνηε 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) γλσξίδεη όηη ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηό έρεη δηαπηζησζεί από 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, ζύκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 

ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία, 

β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β' 266), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» 

ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 

δύν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππό αα' θαη 

ββ' θπξώζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ. Ο ιόγνο απνθιεηζκνύ 

δελ εθαξκόδεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηώηεξε από 

ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ 

 Αλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηεο παξ. 2 είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνπλ ηόζν 

ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Οη ππνρξεώζεηο ησλ πεξ. α' θαη β' ηεο παξ. 2 δελ ζεσξείηαη όηη έρνπλ αζεηεζεί εθόζνλ δελ 

έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκεο ή εθόζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό πνπ 

ηεξείηαη. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη 

θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθό εξώηεκα ηνπ Δπξσπατθνύ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Σύκβαζεο (ΔΔΔΣ), ηνπ 

άξζξνπ 79, ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληύπνπ ή δήισζεο κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεώζεηο ηνπ. 

Οη πεξ. α' θαη β' ηεο παξ. 2 παύνπλ λα εθαξκόδνληαη όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο εθπιεξώζεη ηηο 

αλσηέξσ ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή 

ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν 

πνπ ηεξεί ηνπο όξνπο ηνπ δεζκεπηηθνύ δηαθαλνληζκνύ.»  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
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ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) εάλ, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δηαζέηεη επαξθώο εύινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
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2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να υποβάλλουν πιςτοποιθτικό για το ςφςτθμα διαχείριςθσ Ροιότθτασ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ι κατά ISO 9001:2015 για τθν παραγωγι ι καταςκευι ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων.  

Αντίγραφο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ κα κατατεκεί με τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ. 
 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
 

 
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

  
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και  2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
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Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα IV , το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ4 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Δθλϊνεται ρθτά πωσ οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν ςτο Μζροσ IV του ΤΕΥΔ  μόνο τθν ενότθτα  α  
"Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ" , για τθν προκαταρκτικι απόδειξθ εκπλιρωςθσ όλων των 
απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ, χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα 
του Μζρουσ IV. Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψθφιακά   από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα.  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 5 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

                                                           
4
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ. Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι 
υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ 
και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ 
Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ 
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

 
 
5
     Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-

Η9Κ).ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.6 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβoλι του7.  

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.28 και 2.2.3.39 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

                                                           
6
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

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

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
7
       Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019 
8
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

9
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Η μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ 
Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet) . 
  

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ 
να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
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κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.10 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ISO 9001:2008 ι ISO 9001:2015 11 για τθν παραγωγι ι καταςκευι 
ςυνκετικϊν κουφωμάτων.  

Β.4 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά 
τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν 
κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

                                                           
10

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

11
      Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ 

XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6 
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Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ12 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I –ΜΕΛΕΤΘ 
(αρ.23/2020) ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ, τθσ Διακιρυξθσ  για το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

*Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
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 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 13 
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα14, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  

                                                           
13

  Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 

14
 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
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Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 
2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ 
διατάξεισ του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, 
ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα 
οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.15 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201616, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα IV), 

                                                           
15

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

16
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ  προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα με τθν υπϋαρ. 23/2020 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ  Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Ραραρτιματοσ I -
ΜΕΛΕΤΘ (αρ.23/2020)-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ,  περιγράφοντασ ακριβϊσ 
πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα17.  

ΕΡΙΣΗΣ ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ τουσ, κα κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο 
προςφζρων κα δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 
λοιποφσ όρουσ και υποχρεϊςεισ,  τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι- 
Μελζτθ (αρ.23/2020)-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ,  τθσ παροφςασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ βάςει 
τιμισ όπωσ ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ –Υπόδειγμα Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 
τθσ Διακιρυξθσ:    

Α. Τιμζσ   

Είδθ με χαμθλότερθ τιμι :  
Η τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ  ανά τετραγωνικό μζτρο.  

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ18) ςε μορφι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

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

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

18
 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 
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που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν (180 θμερϊν) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ. 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν Δευτζρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 10:30 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου19. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 

                                                           
19

      Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι ροσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. [Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν 
παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ 
είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα 
χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων 
ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+ 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.Tα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

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

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ20 και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4   αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

                                                           
20

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Κατά τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ κα κατατίκενται από τον ανάδοχο, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και υπεφκυνθσ διλωςθσ  τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τεςςάρων 
(4) ετϊν. 

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ ανωτζρω ταςςόμενθσ προκεςμίασ , αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ21 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

 Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω22 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

                                                           
21

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
22

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 23. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ24 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά25.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ26 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

                                                           
23

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαύνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

24
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017 

25
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019 

26
 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ27. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν28 

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 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.29  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ30 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ.31 

                                                           
27

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
28

 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 

29
  Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 

30
 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 

από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
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Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου32. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ33. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά34. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                                                                                                                                                                 
31

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

32  Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
33

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
34

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ :  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙΙ-Υποδείγματα Εγγυθτικϊν επιςτολϊν   τθσ Διακιρυξθσ   και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του 
ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 35 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δφναται και να αποδεςμεφεται 
τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που 
παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

H εγγυθτικι επιςτολι  καλισ εκτζλεςθσ  επιςτρζφεται κατόπιν και τθσ προςκόμιςθσ εγγυθτικισ καλισ 
λειτουργίασ  αξίασ 2.000 ευρϊ διάρκειασ   4 ετϊν. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, τα οριηόμενα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υπϋαρ. 23/2020 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋτου Ν.4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

                                                           
35

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .36 
 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.37. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

                                                           
36

 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 
37

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των κάκε φορά παραλθφκζντων υλικϊν, 
από τθν αρμόδια προσ τοφτο επιτροπι, όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει.   

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201638 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)39 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ40  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
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 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

39
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

40
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
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α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο41 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201642. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
42

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε διάρκεια  180 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  . Μετϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και εντόσ χρονικού διαςτόματοσ 

ςαρϊντα πϋντε (45) ημερολογιακών ημερών θα πρϋπει να ολοκληρωθεύ η υποβολό δεύγματοσ των 
διαφόρων τύπων κουφωμϊτων .  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1643  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ  και μθχανικι εξζταςθ – 
πρακτικι δοκιμαςία .  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που  διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ 
των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ 
ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του 
άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Σε περίπτωςθ προμικειασ από το εξωτερικό ιςχφουν τα άρκρα  210  και  212 του Ν.4412/2016. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ςαράντα πζντε (45) 
θμερολογιακϊν θμερϊν κα πρζπει να ολοκλθρωκεί θ υποβολι δείγματοσ των διαφόρων τφπων 
κουφωμάτων.   
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Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ηθτιςει τθν προςκόμιςθ δείγματοσ πλιρουσ τυπικοφ ςτοιχείου 
κουφϊματοσ  προσ ζλεγχο και αξιολόγθςθ και ςτθ ςυνζχεια κα δϊςει εντολι για τθν 
παραγωγι των προβλεπόμενων κουφωμάτων. Τα προςκομιηόμενα ςτοιχεία κα ελζγχονται 
προσ επιβεβαίωςθ ότι πλθροφν τισ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ και τότε μόνον κα γίνονται 
αποδεκτά προσ τοποκζτθςθ. Τα κουφϊματα κρίνονται απορριπτζα ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ:  

- όταν θ καταςκευι τουσ δεν ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ,  
- όταν δεν φζρουν τα απαιτοφμενα εξαρτιματα,  
- όταν θ λειτουργία τουσ δεν είναι ομαλι, ακόρυβθ και απαλλαγμζνθ από κάκε άλλο 

ελάττωμα,  
- όταν δεν ζχουν τθν απαραίτθτθ επιπεδότθτα, κατακορυφότθτα και τα ςωςτά τελειϊματα,  
- όταν δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ ανεμοςτεγανότθτασ, υδατοςτεγανότθτασ, θχομόνωςθσ.  

Σφμφωνα με τθν με αρ.23/2020 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ τεχνικϊν υπθρεςιϊν  

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ  

H εγγυθτικι επιςτολι  καλισ εκτζλεςθσ  επιςτρζφεται κατόπιν και τθσ προςκόμιςθσ εγγυθτικισ 
καλισ λειτουργίασ  αξίασ  2.000€ με ιςχφ  διάρκειασ   4 ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ και των τελευταίων κουφωμάτων. 
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 
του αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ 
να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με 
τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ  και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία 
κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ 
του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ  του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.  
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, 
το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.6  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
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6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).44 
 

                                                           
44

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  

Α. Σεχνική Περιγραφή 

Η παρούςα μελϋτη αφορϊ ςτην προμόθεια και τοποθϋτηςη εξωτερικών 

κουφωμϊτων ςε ςχολικϊ κτύρια του Δόμου Ηρωικόσ Πόλησ Νϊουςασ. Σα ςχολικϊ 

κτύρια ςτα οπούα θα γύνει αντικατϊςταςη των εξωτερικών κουφωμϊτων εύναι : α) 

το 5ο Δημοτικό ςχολεύο Νϊουςασ β) το 1ο - 2ο Γενικό Λύκειο Νϊουςασ γ) το 

«Λϊππειο» 1ο Γυμνϊςιο Νϊουςασ  δ) το Δημοτικό ςχολεύο Κοπανού ε) το Δημοτικό 

ςχολεύο τενημϊχου και ςτ) το 2ο Νηπιαγωγεύο Νϊουςασ.  

Σο κτύριο του 5ου Δημοτικού ςχολεύου Νϊουςασ εύναι καταςκευαςμϋνο πριν το 

1955. Σα αρχικϊ εξωτερικϊ κουφώματα όταν ξύλινα ενώ ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1970 

αντικαταςτϊθηκαν με κουφώματα αλουμινύου. Με την παρούςα προμόθεια γύνεται 

αντικατϊςταςη των παρϊθυρων των αιθουςών διδαςκαλύασ, των διαδρόμων καθώσ και 

τησ πόρτασ κεντρικόσ ειςόδου του κτιρύου με νϋα ςυνθετικϊ κουφώματα με υαλοπύνακεσ 

ενεργειακού τύπου. 

το αρχικϊ καταςκευαςμϋνο κτύριο  που ςτεγϊζεται το 1ο & 2ο Γενικό Λύκειο 

Νϊουςασ,  τα αρχικϊ εξωτερικϊ κουφώματα όταν παλαιού τύπου ςυρόμενα αλουμινύου. 

το κτύριο αυτό, το 2018, αντικαταςτϊθηκε τμόμα  των εξωτερικών κουφωμϊτων τησ 

βορειοδυτικόσ πλευρϊσ. Με την παρούςα προμόθεια γύνεται αντικατϊςταςη των 

εξωτερικών παραθύρων και πορτών των αιθουςών διδαςκαλύασ που βρύςκονται ςτην 

νοτιοανατολικό πλευρϊ με νϋα ςυνθετικϊ κουφώματα με υαλοπύνακεσ ενεργειακού 

τύπου.  

το τριώροφο κτύριο ςτο βορειοδυτικό ϊκρο του οικοπϋδου του «Λαππεύου» 1 ου 

Γυμναςύου Νϊουςασ, τα αρχικϊ εξωτερικϊ κουφώματα όταν  παλαιού τύπου ςυρόμενα 

αλουμινύου. το κτύριο αυτό, το 2018, αντικαταςτϊθηκαν τα εξωτερικϊ παρϊθυρα των 

αιθουςών διδαςκαλύασ και τησ κεντρικόσ ειςόδου. Με την παρούςα προμόθεια γύνεται 

αντικατϊςταςη των εξωτερικών παραθύρων των διαδρόμων του κτιρύου με νϋα 

ςυνθετικϊ κουφώματα με υαλοπύνακεσ ενεργειακού τύπου.  

τα δύο ιςόγεια κτύρια του Δημοτικού ςχολεύου Κοπανού οι πόρτεσ των αιθουςών 

εύναι ςιδερϋνιεσ.  Με την παρούςα προμόθεια γύνεται αντικατϊςταςη των ς ιδερϋνιων 

πορτών εξόδου με νϋεσ ςυνθετικϋσ.   

το κτύριο του  Δημοτικού ςχολεύου τενημϊχου το οπούο εύναι καταςκευαςμϋνο 

ςτη δεκαετύα του 1970, τα αρχικϊ εξωτερικϊ κουφώματα εύναι παλαιού τύπου ςυρόμενα 

αλουμινύου. Με την παρούςα προμόθεια γύνεται αντικατϊςταςη των παρϊθυρων των 
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αιθουςών διδαςκαλύασ, των διαδρόμων καθώσ και μιασ αύθουςασ ςτο ημιυπόγειο του 

κτιρύου με νϋα ςυνθετικϊ κουφώματα με υαλοπύνακεσ ενεργειακού τύπου.  

το κτύριο του 2ου Νηπιαγωγεύου Νϊουςασ (Αγ. Μηνϊ) το οπούο εύναι 

καταςκευαςμϋνο ςτη δεκαετύα του 1980, τα αρχικϊ εξωτερικϊ κουφώματα εύναι παλαιού 

τύπου ςυρόμενα αλουμινύου. Με την παρούςα προμόθεια γύνεται αντικατϊςταςη των 

παρϊθυρων των αιθουςών διδαςκαλύασ, του γραφεύου, τησ κουζύνασ, των WC, του 

λεβητοςταςύου και τησ ειςόδου του κτιρύου με νϋα ςυνθετικϊ κουφώματα με υαλοπύνακεσ 

ενεργειακού τύπου. 

Οι εργαςύεσ προμόθειασ και τοποθϋτηςησ κουφωμϊτων ςτο ύδιο ϊνοιγμα, δεν 

απαιτούν την ϋκδοςη οικοδομικόσ ϊδειασ ό την ϋγκριςη εργαςιών μικρόσ κλύμακασ 

ςύμφωνα με την παρ. 1ε) του ϊρθρου 30  του Ν.4495/2017.  

 

Β. Υωτογραφική αποτύπωςη υφιςταμένων κουφωμάτων 

 

5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ  ΝΑΟΤΑ 
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1ο-2 ο ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ ΝΑΟΤΑ 
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1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΠΠΕΙΟ ΝΑΟΤΑ 
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 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΤ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΣΕΝΗΜΑΦΟΤ 
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1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΤΑ (ΑΓ. ΜΗΝΑ) 
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Β. Μελέτη ςυνθηκών – Γενικέσ υποχρεώςεισ αναδόχου 

Οι οικονομικού φορεύσ που θα ςυμμετϊςχουν ςτην διαδικαςύα θα πρϋπει να ϋχουν 

γνώςη των κτιρύων ςτα οπούα θα γύνει αντικατϊςταςη κουφωμϊτων, τα οπούα και 

οφεύλουν να επιςκεφθούν για να ςχηματύςουν πλόρη και ςαφό εικόνα και να ϋχουν 

προςωπικό αντύληψη ςχετικϊ με τισ προςβϊςεισ, τισ ιδιαιτερότητεσ προςϋγγιςησ, τη 

διακύνηςη των εργαζομϋνων και μηχανημϊτων τουσ, τισ αποςτϊςεισ, και γενικϊ όλεσ τισ 

ςυνθόκεσ που μπορούν να επηρεϊςουν την προςφορϊ τουσ και την εξϋλιξη τησ 

προμόθειασ.    

Ο ανϊδοχοσ τησ προμόθειασ υποχρεούται να τηρεύ απαρεγκλύτωσ και να εφαρμόζει 

όλεσ τισ διατϊξεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, να λαμβϊνει όλα τα απαραύτητα μϋτρα 

αςφαλεύασ και υγιεινόσ, καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών και εύναι 

αποκλειςτικόσ υπεύθυνοσ, ποινικώσ και αςτικώσ, για οποιοδόποτε ατύχημα όθελε 

προκληθεύ εκ παραβϊςεωσ των ιςχυουςών διατϊξεων τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, όπωσ 

αυτό κϊθε φορϊ ιςχύει. Ο επύ τόπου τεχνικόσ υπεύθυνοσ του προμηθευτό  θα 

ςυμμορφώνεται προσ τισ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ.  
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Η Αναθϋτουςα Αρχό θα ζητόςει την προςκόμιςη δείγματοσ πλήρουσ τυπικού 

ςτοιχείου κουφώματοσ  προσ έλεγχο και αξιολόγηςη και ςτη ςυνέχεια θα δώςει 

εντολή για την παραγωγή των προβλεπόμενων κουφωμάτων . Σα προςκομιζόμενα 

ςτοιχεύα θα ελϋγχονται προσ επιβεβαύωςη ότι πληρούν τισ ςυμβατικϋσ απ αιτόςεισ και 

τότε μόνον θα γύνονται αποδεκτϊ προσ τοποθϋτηςη. Σα κουφώματα κρύνονται 

απορριπτϋα ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ:  

- όταν η καταςκευό τουσ δεν ακολουθεύ τισ προδιαγραφϋσ και τισ οδηγύεσ τησ 

Τπηρεςύασ,  

- όταν δεν φϋρουν τα απαιτούμενα εξαρτόματα,  

- όταν η λειτουργύα τουσ δεν εύναι ομαλό, αθόρυβη και απαλλαγμϋνη από κϊθε 

ϊλλο ελϊττωμα,  

- όταν δεν ϋχουν την απαραύτητη επιπεδότητα, κατακορυφότητα και τα ςωςτϊ 

τελειώματα,  

- όταν δεν πληρούν τισ απαιτόςεισ ανεμοςτεγανότητασ, υδατοςτεγανότητασ, 

ηχομόνωςησ.  

Οι αναγραφόμενεσ διαςτϊςεισ των ςχεδύων και του πύνακα κουφωμϊτων του 

παρόντοσ παραρτόματοσ εύναι αποτϋλεςμα ςχετικόσ  μελϋτησ. Για την εφαρμογό αυτόσ 

κρύνεται απαραύτητη η επιτόπου μϋτρηςη  κα επαλόθευςη από τον ανϊδοχο, εξετϊζοντασ 

όλεσ τισ παραμϋτρουσ που  αφορούν ςτην ομαλό διεκπεραύωςη τησ κϊθε προμόθειασ. 

Κρύνεται αναγκαύο να δοθεύ ιδιαύτερη προςοχό ςτισ παρατηρόςεισ των επιςυναπτόμενων 

πινϊκων και γενικϊ ςτισ προδιαγραφϋσ και λεπτομϋρειεσ των ςχεδύων του παρόντοσ 

παραρτόματοσ, καθώσ ο τύποσ, οι τελικϋσ διαςτϊςεισ των προσ προμόθεια υλικών 

καταςκευόσ και οι ποςότητϋσ τουσ προκύπτουν βϊςει αυτών. ημειώνεται  ότι τα ςχϋδια, 

αν χρειαςτεύ, θα αποςταλούν ςε ψηφιακό μορφό ςτον εκϊςτοτε ανϊδοχο.  

Κατϊ το ςτϊδιο τησ παραγωγόσ, τα κουφώματα θα παραμεύνουν αποθηκε υμϋνα 

ςτο εργοςτϊςιο για όςο χρονικό διϊςτημα απαιτηθεύ, ανϊλογα με την εποχό, ώςτε να 

αποφευχθεύ το φαινόμενο τησ ςύμφυςησ με τα υλικϊ ςυςκευαςύασ. Κατόπιν, θα 

ςυςκευαςτούν με μεμβρϊνη ανϊ τεμϊχιο και θα τοποθετηθούν ςε παλϋτα δεμϋνα με  

τςϋρκια, ώςτε να δημιουργηθεύ ϋνα ςυμπαγϋσ ςύνολο, του οπούου το βϊροσ και οι 

διαςτϊςεισ να εύναι ςυμβατϊ με τα μϋςα μεταφορϊσ.  

Μετϊ την παραλαβό τουσ ςτο εργοτϊξιο, τα ϋτοιμα κουφώματα δεν πρϋπει να 

αποθηκεύονται ςε χώρουσ που δεν εύναι προςτατευμϋνοι, με υγραςύα ϊνω του 70%. Σα 

πϊςησ φύςεωσ μεταλλικϊ εξαρτόματα θα φυλϊςςονται μϋςα ςτισ ςυςκευαςύεσ τουσ, μϋχρι 

να ενςωματωθούν ςτισ καταςκευϋσ. Σα ϋτοιμα ςτοιχεύα των καταςκευών θα φϋρουν 

προςτατευτικό περιτύλιγμα από χαρτόνι, χαρτύ οντουλϋ ό πλαςτικϊ φύλλα από 
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αεροκυψϋλεσ για την προςταςύα τουσ από εκδορϋσ ό χτυπόματα. τοιχεύα καταςκευών ό 

υλικϊ που υφύςτανται φθορϊ κατϊ την αποθόκευςη και τουσ κϊθε εύδουσ χειριςμούσ τουσ 

και πλϊγιεσ μεταφορϋσ εντόσ του εργοταξύου δεν θα γύνονται αποδεκτϊ προσ 

χρόςη/τοποθϋτηςη και θα αντικαθύςτανται με επιβϊρυνςη του αναδόχου.  

Η προςαρμογό και τοποθϋτηςη των κουφωμϊτων ςτα πλαύςια των ανοιγμϊτων θα 

προςδιοριςτεύ μετϊ από κοινό επύςκεψη από τον ανϊδοχο και την Τπηρεςύα. Ο ανϊδοχοσ 

θα ϋχει την αποκλειςτικό ευθύνη για την επιτόπου ςωςτό μϋτρηςη των διαςτϊςεων, την 

ακριβό εφαρμογό των μετρόςεων κατϊ την καταςκευό και τη ςωςτό τοποθϋτηςη των 

κουφωμϊτων ςτα υπϊρχοντα ανούγματα. Οι μϋγιςτεσ περιμετρικϋσ ανοχϋσ θα 

καθοριςθούν ςε ςυνεργαςύα με την Τπηρεςύα.  

Μετϊ το πϋρασ των εργαςιών καταςκευόσ και τοποθϋτηςησ, τον ϋλεγχο και την 

αποδοχό από την Τπηρεςύα, θα αποςύρεται ο εξοπλιςμόσ του ςυνεργεύου καταςκευόσ και 

τοποθϋτηςησ, θα αποκομύζονται τα ϊχρηςτα προσ απόρριψη και θα παραδύδονται οι 

χώροι καθαρού και ευπρεπεύσ, ςε κατϊςταςη που να επιτρϋπει ϊμεςα τη λειτουργύα τουσ. 

Σα παλαιϊ υπϊρχοντα κουφώματα θα φορτώνονται και θα μεταφϋρονται ςτουσ χώρουσ 

αποθόκευςησ του εργοταξύου του Δόμου.  

 

γ. Διάρκεια ςύμβαςησ 

 Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε χρονικό διϊςτημα 180 ημερολογιακών ημερών 

από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. Μετϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και εντόσ 

χρονικού διαςτόματοσ ςαρϊντα πϋντε (45) ημερολογιακών ημερών θα πρϋπει να 

ολοκληρωθεύ η υποβολό δεύγματοσ των διαφόρων τύπων κουφωμϊτων.   

 
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ 
 

α. Σύποσ κουφώματοσ ανά ςχολείο   

Σα παρακϊτω ςχϋδια αποτελούν μια ενδεικτικό πρόταςη τησ μορφόσ και των διαςτϊςεων 

των νϋων κουφωμϊτων.  Η τελικό μορφό και διαςτϊςεισ θα εγκριθούν από την Τπηρεςύα, 

κατόπιν των αναλυτικών μετρόςεων και προτϊςεων του αναδόχου. Για τα ϋγχρωμα 

κουφώματα η απόχρωςη θα εύναι ςε χρώμα γκρι (με κωδικό ALUX DB 703 NR AP 79 ό 

ιςοδύναμο ϊλλησ εταιρεύασ). 

Όςο αφορϊ  ςτισ εξώθυρεσ των ςχολικών κτιρύων προβλϋπεται η δυνατότητα επιλογόσ 

ςχεδύου από την Σεχνικό Τπηρεςύα του Δόμου από τα ςχετικϊ φυλλϊδια τησ εταιρεύασ 

καταςκευόσ (ςχϋδια panels τησ εταιρεύασ "Verpan" ό ιςοδύναμησ) (πιθανότερη επιλογό ςειρϊ 

60 ΚΨΔ. Ρ63Κ5 "Verpan" ό ιςοδύναμησ) 

 

           

5o ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΝΑΟΤΑ 
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 1. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «Κ5o 1»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,80Μ ΤΧΟ:2,45Μ        
 ΣΡΙΥΤΛΛΟ ΜΕ ΑΝΨ ΣΑΘΕΡΟ  ΥΕΓΓΙΣΗ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΣΟ ΜΕΑΙΟ 

ΥΤΛΛΟ ΣΑΘΕΡΟ 
 ΣΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 54εκ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΑΙΟ 40εκ. ΣΟ ΤΧΟ ΣΨΝ 

ΥΤΛΛΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 175εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 
 Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 70εκ.(ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 

 

- ΙΟΓΕΙΟ                 - ΟΡΟΥΟ 
ΑΙΘΟΤΑ" 1":  3 ΣΕΜΑΦΙΑ    ΑΙΘΟΤΑ" 1":  2 ΣΕΜΑΦΙΑ  
ΑΙΘΟΤΑ "2" : 3ΣΕΜΑΦΙΑ   ΑΙΘΟΤΑ "2" : 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΑΙΘΟΤΑ "3" : 3ΣΕΜΑΦΙΑ   ΑΙΘΟΤΑ "3" : 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
     ΑΙΘΟΤΑ "4" : 3 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «Κ5o 1»: 18 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «Κ5o 1» : 1,80Φ2,45Φ18 = 79,38m2 
 
2. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «Κ5o 2»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,80Μ ΤΧΟ:2,00Μ        
 ΣΡΙΥΤΛΛΟ ΜΕ ΑΝΨ ΣΑΘΕΡΟ ΥΕΓΓΙΣΗ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΣΟ ΜΕΑΙΟ 

ΥΤΛΛΟ ΣΑΘΕΡΟ 
 ΣΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 54εκ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΑΙΟ 40εκ. ΣΟ ΤΧΟ ΣΨΝ 

ΥΤΛΛΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 140εκ. (ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 
 Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 60εκ. (ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 
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- ΙΟΓΕΙΟ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΕΝΑΝΣΙ ΑΠΟ ΑΙΘΟΤΕ :  5 ΣΕΜΑΦΙΑ  
ΓΡΑΥΕΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ :  2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
- ΟΡΟΥΟ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΕΝΑΝΣΙ ΑΠΟ ΑΙΘΟΤΕ :  5 ΣΕΜΑΦΙΑ  
(ΕΞΑΙΡΕΙΣΑΙ ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ Δ/ΝΣΗ :  2 ΣΕΜΑΦΙΑ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΟΤΝ ΗΔΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘΕΙ) 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «Κ5o 2»: 12 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «Κ5o 2» : 1,80Φ2,00Φ12 = 43,20m2 
 
3. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «Κ5o 3»  

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 2,00Μ ΤΧΟ:2,00Μ        
 ΣΡΙΥΤΛΛΟ ΜΕ ΑΝΨ ΣΑΘΕΡΟ  ΥΕΓΓΙΣΗ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΣΟ ΜΕΑΙΟ 

ΥΤΛΛΟ ΣΑΘΕΡΟ 
 ΣΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 64εκ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΑΙΟ 40εκ. ΣΟ ΤΧΟ ΣΨΝ 

ΥΤΛΛΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 140εκ. (ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 
 Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 60εκ.(ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 

 

- ΙΟΓΕΙΟ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΑΜΕΨ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΞΨΠΟΡΣΑ :   1 ΣΕΜΑΦΙΟ  
- ΟΡΟΥΟ 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΑΚΑΛΨΝ :  3 ΣΕΜΑΦΙΑ 
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ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «Κ5o 3»: 4 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «Κ5o 3» : 2,00Φ2,00Φ4 = 16,00m2 
 
4. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «Κ5o 4α»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,70Μ ΤΧΟ:1,80Μ        
 ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΡΙΥΤΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΣΟ ΜΕΑΙΟ 

ΥΤΛΛΟ ΣΑΘΕΡΟ  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 49  εκ . ΣΟ ΤΧΟ ΣΨΝ ΥΤΛΛΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 180εκ. ΜΕ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ 

 

ΠΛΑΣΤΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «Κ5o 4α»: 1 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «Κ5o 4α» : 1,70Φ1,80Φ1 = 3,06m2 

5. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «Κ5o 4β»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,70Μ ΤΧΟ:1,80Μ        
 ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΑΘΕΡΟ  ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΥΕΓΓΙΣΗ   
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 90εκ. 

 

ΠΛΑΣΤΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «Κ5o 4β»: 1 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «Κ5o 4β» : 1,70Φ1,80Φ1 = 3,06m2 

6. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «Κ5o 5α»  
 

 ΔΙΥΤΛΛΗ ΠΟΡΣΑ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΨΝ ΥΤΛΛΨΝ ΠΟΡΣΑ :ΠΛΑΣΟ: 0,80Μ ΤΧΟ:2,30Μ        
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ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΕΙΟΔΟ ΚΣΙΡΙΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ ΜΕ ΔΤΟ ΥΤΛΛΑ ΔΙΑΣΑΕΨΝ 0,80Φ2,30 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «Κ5o 5α»: 1 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «Κ5o 5α» : 1,60Φ2,30 = 3,68m2 

 

7. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «Κ5o5β»  
 ΔΤΟ  ΣΑΘΕΡΟΤ ΥΕΓΓΙΣΕ ΑΝΨ ΣΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΠΟΡΣΑ ΕΙΟΔΟΤ 
 1οσ  ΣΑΘΕΡΟ   ΥΕΓΓΙΣΗ ΔΤΟ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΑΣΟ: 0,80Μ 

ΤΧΟ:0,80Μ        
 2οσ  ΣΑΘΕΡΟ  ΗΜΙΚΤΚΛΙΚΟ ΥΕΓΓΙΣΗ ΣΡΙΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ : ΠΛΑΣΟ: 1,60Μ 

ΤΧΟ:0,80Μ        

 

ΣΑΘΕΡΗ ΥΕΓΓΙΣΕ  :  ΔΤΟ ΥΤΛΛΑ ΔΙΑΣΑΕΨΝ 0,80Φ1,60 & 0,802Xpi/2 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «Κ5o 5β»: 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «Κ5o5β» : 0,80Φ1,60 +  0,802X3,14/2=  1,28+1,00= 

2,28m2 

 

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΟΤΑ 

 

1. Σύποσ Κουφώματοσ  «ΚΛΤΚ 1»  
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 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 4,00Μ ΤΧΟ:2,00Μ        
 ΣΕΣΡΑΥΤΛΛΟ ΜΕ ΣΕΕΡΕΙ  ΣΑΘΕΡΟΤ  ΥΕΓΓΙΣΕ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΜΕΑΙΑ  ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- 

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ   
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ, ΣΑ  ΥΤΛΛΑ (ΑΚΡΑΙΑ & ΜΕΑΙΑ) ΘΑ ΕΦΟΤΝ 

ΠΛΑΣΟ  92εκ ΚΑΙ ΤΧΟ  130εκ. 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 60εκ. 

 

- ΙΟΓΕΙΟ 
ΑΙΘΟΤΕ  :   4 ΣΕΜΑΦΙΑ  
- 1οσ ΟΡΟΥΟ 
ΑΙΘΟΤΕ  :   8 ΣΕΜΑΦΙΑ  
- 2οσ ΟΡΟΥΟ 
ΑΙΘΟΤΕ  :   8 ΣΕΜΑΦΙΑ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΛΤΚ 1»: 20 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΛΤΚ 1» : 1,90Φ4,00Φ20 = 152,00m2 

2. Σύποσ Κουφώματοσ  «ΚΛΤΚ 2»  

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 2,00Μ ΤΧΟ:1,90Μ        
 ΔΙΥΤΛΛΟ ΜΕ ΔΤΟ  ΣΑΘΕΡΟΤ  ΥΕΓΓΙΣΕ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ & ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ   
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ, ΣΑ  ΥΤΛΛΑ  ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ  92εκ ΚΑΙ ΤΧΟ  

130εκ. 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 60εκ 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΛΤΚ 2»: 1ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΛΤΚ 2» : 2,00Φ1,90Φ1 = 3,80m2 
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3. Σύποσ Κουφώματοσ  «ΚΛΤΚ 3»  

 ΜΟΝΟΥΤΛΛΗ ΠΟΡΣΑ ΜΕ  ΣΑΘΕΡΟ  ΥΕΓΓΙΣΗ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,05Μ ΤΧΟ:2,80Μ        
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ, Η ΠΟΡΣΑ  ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ  105εκ ΚΑΙ ΤΧΟ  

220εκ. 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 60εκ 

 

ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΠΟΡΣΑ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ  

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΛΤΚ 3»: 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΛΤΚ 3» : 1,05Φ2,80 = 2,94m2 

 

1o ΛΑΠΠΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΑΟΤΑ 

1. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΛΑΠ 1»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 2,00Μ ΤΧΟ:1,70Μ        
 ΣΡΙΥΤΛΛΟ ΜΕ ΑΝΨ ΣΑΘΕΡΟΤ  ΥΕΓΓΙΣΕ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΣΟ ΜΕΑΙΟ 

ΥΤΛΛΟ ΣΑΘΕΡΟ 
 ΣΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 56εκ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΑΙΟ 56εκ. ΣΟ ΤΧΟ ΣΨΝ 

ΥΤΛΛΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 122εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 
 Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 48εκ.(ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 
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-  ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΙΟΓΕΙΟΤ : 4 ΣΕΜΑΦΙΑ 
- ΔΙΑΔΡΟΜΟ 1ου ΟΡΟΥΟΤ : 3 ΣΕΜΑΦΙΑ 
- ΔΙΑΔΡΟΜΟ 2ου ΟΡΟΥΟΤ : 3 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΛΑΠ 1»: 10 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΛΑΠ 1» : 2,00Φ1,70Φ10 = 34,00m2 

 
2. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΛΑΠ 2»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 2,40Μ ΤΧΟ:1,15Μ        
 ΣΡΙΥΤΛΛΟ  (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΣΟ ΜΕΑΙΟ 

ΥΤΛΛΟ ΣΑΘΕΡΟ 
 ΣΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 69εκ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΑΙΟ 69εκ. ΣΟ ΤΧΟ ΣΨΝ 

ΥΤΛΛΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 115εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 

 

-  ΠΛΑΣΤΚΑΛΟ 1ου ΟΡΟΥΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
-  ΠΛΑΣΤΚΑΛΟ 2ου ΟΡΟΥΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΛΑΠ 2»: 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΛΑΠ 2» : 2,40Φ1,15Φ2 = 5,52m2 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΤ 

 

1. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΚΟΠ 1α»  
 ΔΙΥΤΛΛΗ ΠΟΡΣΑ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΨΝ ΥΤΛΛΨΝ ΠΟΡΣΑ :ΠΛΑΣΟ: 0,85Μ ΤΧΟ:2,30Μ        
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ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΕΙΟΔΟ ΚΣΙΡΙΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ ΜΕ ΔΤΟ ΥΤΛΛΑ ΔΙΑΣΑΕΨΝ 0,85Φ2,30 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΚΟΠ 1α»: 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΚΟΠ 1α» : 1,70Φ2,30 = 3,91m2 

2. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΚΟΠ 1β»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,70Μ ΤΧΟ:1,55Μ        
 ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΑΘΕΡΟ  ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΥΕΓΓΙΣΗ  (ΑΝΨ ΑΠΟ ΕΞΨΠΟΡΣΑ) 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ 85εκ  & 

ΤΧΟ 155εκ. 

 

 

ΣΑΘΕΡΟ ΚΟΤΥΨΜΑ ΑΝΨ ΑΠΟ  ΕΙΟΔΟ ΚΣΙΡΙΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΚΟΠ 1β»: 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΚΟΠ 1β» : 1,70Φ1,55 = 2,64m2 

 
3. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΚΟΠ 2»  

 ΜΟΝΟΥΤΛΛΗ ΠΟΡΣΑ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΨΝ ΥΤΛΛΨΝ ΠΟΡΣΑ :ΠΛΑΣΟ: 1,05Μ ΤΧΟ:2,30Μ        
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ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΕΙΟΔΟ ΚΣΙΡΙΟΤ : 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΚΟΠ 2»: 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΚΟΠ 2» : 1,05Φ2,30Φ2 = 4,83m2 

4. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΚΟΠ 3»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,10Μ ΤΧΟ:0,70Μ        
 ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΑΘΕΡΟ   (ΥΕΓΓΙΣΗ ΑΝΨ ΑΠΟ ΕΞΨΠΟΡΣΑ) 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ 105εκ  & 

ΤΧΟ 70εκ. 

 
ΣΑΘΕΡΟ ΚΟΤΥΨΜΑ ΑΝΨ ΑΠΟ  ΕΙΟΔΟ ΚΣΙΡΙΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΚΟΠ 3»: 1 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΚΟΠ 3» : 1,08Φ0,70 = 0,77m2 

 
5. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΚΟΠ 4α»  

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΨΝ ΥΤΛΛΨΝ ΠΟΡΣΑ :ΠΛΑΣΟ: 1,00Μ ΤΧΟ:2,15Μ        
 ΜΟΝΟΥΤΛΛΗ ΠΟΡΣΑ ΜΕ ΥΕΓΓΙΣΗ (Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΠΕΡΙΩΜΒΑΝΕΣΑΙ Ε ΑΛΛΟ ΣΤΠΟ) 
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ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΕΙΟΔΟ ΚΣΙΡΙΟΤ : 3 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΚΟΠ 4α»: 3 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΚΟΠ 4α» : 1,00Φ2,15Φ3 = 6,45m2 

6. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΚΟΠ 4β»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,00Μ ΤΧΟ:0,40Μ        
 ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΑΘΕΡΟ   (ΥΕΓΓΙΣΗ ΑΝΨ ΑΠΟ ΕΞΨΠΟΡΣΑ) 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ 100εκ  & 

ΤΧΟ 40εκ. 

 
ΣΑΘΕΡΟ ΚΟΤΥΨΜΑ ΑΝΨ ΑΠΟ  ΕΙΟΔΟ ΚΣΙΡΙΟΤ : 3 ΣΕΜΑΦΙΑ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΚΟΠ 4β»: 3 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΚΟΠ 4β» : 1,00Φ0,40Φ3 = 1,20m2 

 
7. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΚΟΠ 5α»  

 ΜΟΝΟΥΤΛΛΗ ΠΟΡΣΑ ΜΕ ΔΤΟ ΠΛΑΪΝΟΤ ΥΕΓΓΙΣΕ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΨΝ ΥΤΛΛΨΝ ΠΟΡΣΑ :ΠΛΑΣΟ: 1,00Μ ΤΧΟ:2,15Μ       

 & 2 ΠΛΑΪΝΑ ΣΑΘΕΡΑ:  ΠΛΑΣΟ: 0,45Μ ΤΧΟ:2,15Μ       

 
ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΕΙΟΔΟ ΚΣΙΡΙΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΚΟΠ 5α»: 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΚΟΠ 5α» : 1,90Φ2,55Φ1 = 4,85m2 

6. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΚΟΠ 5β»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,90Μ ΤΧΟ:0,40Μ        
 ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΑΘΕΡΟ   (ΥΕΓΓΙΣΗ ΑΝΨ ΑΠΟ ΕΞΨΠΟΡΣΑ) 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ 190εκ  & 

ΤΧΟ 40εκ. 
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ΣΑΘΕΡΟ ΚΟΤΥΨΜΑ ΑΝΨ ΑΠΟ  ΕΙΟΔΟ ΚΣΙΡΙΟΤ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΚΟΠ 5β»: 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΚΟΠ 5β» : 1,90Φ0,40 = 0,76m2 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΣΕΝΗΜΑΦΟΤ 

 

1. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΣΕΝ 1»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,50Μ ΤΧΟ:1,30Μ        
 ΔΙΥΤΛΛΟ  (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ  
 ΣΑ  ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 72εκ. &  ΤΧΟ 130εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 

8εκ) 

1,5

1,3

0,72

 

-  ΔΙΑΔΡΟΜΟ : 4 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΣΕΝ 1»: 4 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΣΕΝ 1» : 1,50Φ1,30Φ4 = 7,80m2 

 

2. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΣΕΝ 2»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,65Μ ΤΧΟ:2,12Μ        
 ΔΙΥΤΛΛΟ ΜΕ ΔΤΟ  ΣΑΘΕΡΟΤ  ΥΕΓΓΙΣΕ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ & ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ   
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ, ΣΑ  ΥΤΛΛΑ  ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ  77εκ ΚΑΙ ΤΧΟ  

144εκ. 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 68εκ 
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2,12

1,65

0,68

0,770,77
 

 3 ΑΙΘΟΤΕ ΑΠΟ 3 ΣΕΜΑΦΙΑ Η ΚΑΘΕΜΙΑ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΣΕΝ 2»: 9 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΣΕΝ 2» : 1,65Φ2,12Φ9 = 31,48m2 

 
3. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΣΕΝ 3»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,15Μ ΤΧΟ:1,22Μ        
 ΔΙΥΤΛΛΟ  (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ  
 ΣΑ  ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 54εκ. &  ΤΧΟ 122εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 

8εκ) 

1,15

1,22

0,55 0,55

 

ΑΙΘΟΤΑ ΤΠΟΓΕΙΟΤ : ΣΕΜΑΦΙΑ 2 

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΣΕΝ 3»: 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΣΕΝ 3» : 1,15Φ1,22Φ2 = 2,81m2 

 
4. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΣΕΝ 4»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,13Μ ΤΧΟ:0,91Μ        
 ΔΙΥΤΛΛΟ  (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ  
 ΣΑ  ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 54εκ. &  ΤΧΟ 91εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 
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1,13

0,91

0,54
0,54

 

ΑΙΘΟΤΑ ΤΠΟΓΕΙΟΤ : 1ΣΕΜΑΦΙ0  

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΣΕΝ 4»: 1 ΣΕΜΑΦΙ0 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΣΕΝ 3» : 1,13Φ0,91 = 1,03m2 

 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΤΑ (ΑΓ. ΜΗΝΑ) 

 

1. Σύποσ Κουφώματοσ  «ΚΝΗΠ 1»  

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 3,70Μ ΤΧΟ:2,15Μ        
 ΣΕΣΡΑΥΤΛΛΟ ΜΕ ΣΕΕΡΕΙ  ΣΑΘΕΡΟΤ  ΥΕΓΓΙΣΕ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΜΕΑΙΑ  ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- 

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ   
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ, ΣΑ  ΥΤΛΛΑ (ΑΚΡΑΙΑ & ΜΕΑΙΑ) ΘΑ ΕΦΟΤΝ 

ΠΛΑΣΟ  82εκ ό 83εκ ΚΑΙ ΤΧΟ  135εκ. 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 80εκ. 

2,15

0,83 0,82 0,82 0,83

0,8

1,35

 

ΑΙΘΟΤΕ  :   1 ΣΕΜΑΦΙΟ Ε ΚΑΘΕ ΑΙΘΟΤΑ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 1»: 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 1» : 3,70Φ2,15Φ2 = 15,91m2 

 

2. Σύποσ Κουφώματοσ  «ΚΝΗΠ 2»  

 ΜΟΝΟΥΤΛΛΗ ΠΟΡΣΑ ΜΕ  ΣΑΘΕΡΟ  ΥΕΓΓΙΣΗ 
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 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,15Μ ΤΧΟ:3,00Μ        
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ, Η ΠΟΡΣΑ  ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ  115εκ ΚΑΙ ΤΧΟ  

220εκ. 
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 80εκ 

0,8

3

1,15

    
           ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΠΟΡΣΑ : 2 ΣΕΜΑΦΙΑ  

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 2»: 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 2» : 1,15Φ3,00Φ2 = 6,90m2 

3. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΝΗΠ 3»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 2,30Μ ΤΧΟ:2,15Μ        
 ΣΡΙΥΤΛΛΟ ΜΕ ΑΝΨ ΣΑΘΕΡΟΤ  ΥΕΓΓΙΣΕ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΣΟ ΜΕΑΙΟ 

ΥΤΛΛΟ ΣΑΘΕΡΟ 
 ΣΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 66εκ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΑΙΟ 66εκ. ΣΟ ΤΧΟ ΣΨΝ 

ΥΤΛΛΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 135εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 
 Ο ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΤΧΟ 80εκ.(ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 

2,15

2,3

0,66 0,66 0,66

0,8

1,35

 

ΑΙΘΟΤΕ  :   1 ΣΕΜΑΦΙΟ Ε ΚΑΘΕ ΑΙΘΟΤΑ 
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 3»: 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 3» : 2,30Φ2,15Φ2 = 9,89m2 
 
4. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΝΗΠ 4»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,15Μ ΤΧΟ:1,75Μ        
 ΔΙΥΤΛΛΟ  ΜΕ ΚΑΪΣΙΑ ΠΑΦΟΤ ΠΡΟΥΙΛ(βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ  
 ΣΑ  ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 57,5εκ. &  ΤΧΟ 175εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 

8εκ) 
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1,75

1,15

0,42

 

ΑΙΘΟΤΑ : 1ΣΕΜΑΦΙ0  

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 4»: 1 ΣΕΜΑΦΙ0 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 4» : 1,15Φ1,75 = 2,01m2 

 
5. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΝΗΠ 5»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,15Μ ΤΧΟ:1,50Μ        
 ΔΙΥΤΛΛΟ  ΜΕ ΚΑΪΣΙΑ ΠΑΦΟΤ ΠΡΟΥΙΛ(βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ  
 ΣΑ  ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 57,5εκ. &  ΤΧΟ 150εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 

8εκ) 

1,5

1,15

0,42

 

ΚΟΤΖΙΝΑΚΙ : 1ΣΕΜΑΦΙΟ  

ΓΡΑΥΕΙΟ : 1ΣΕΜΑΦΙΟ  

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 5»: 2 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 5» : 1,15Φ1,50Φ2 = 3,45m2 

 

6. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΝΗΠ 6»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 0,55Μ ΤΧΟ:0,65Μ        
 ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ  
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ 39εκ  & 

ΤΧΟ 49εκ. 
 

 

0,55
0,55

0,65
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WC : 7 ΣΕΜΑΦΙΑ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 6»: 7 ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 6» : 0,55Φ0,65Φ7 = 2,50m2 

 

7. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΝΗΠ 7»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 0,75Μ ΤΧΟ:0,75Μ        
 ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ  
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΥΕΓΓΙΣΗ ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ 59εκ  & 

ΤΧΟ 59εκ. 

0,75

0,75

 
ΛΕΒΗΣΟΣΑΙΟ: 1 ΣΕΜΑΦΙΟ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 7»: 1  ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 6» : 0,75Φ0,75Φ1 = 0,56m2 

 

8. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΝΗΠ 8»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 2,35Μ ΤΧΟ:1,40Μ        
 ΣΡΙΥΤΛΛΟ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΣΟ ΜΕΑΙΟ 

ΥΤΛΛΟ ΣΑΘΕΡΟ 
 ΣΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 66εκ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΑΙΟ 67εκ. ΣΟ ΤΧΟ ΣΨΝ 

ΥΤΛΛΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 140εκ.( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 

1,4

0,67 0,69 0,67

2,35
 

ΔΙΑΔΡΟΜΟ  :   1 ΣΕΜΑΦΙΟ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 8»: 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 8» : 2,35Φ1,40 = 3,29m2 
 
9. ΣΤΠΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ «ΚΝΗΠ 9»  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,47Μ ΤΧΟ:1,40Μ        
 ΔΙΥΤΛΛΟ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ)  
 ΣΑ ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ,  
 ΣΑ  ΥΤΛΛΑ ΘΑ ΕΦΟΤΝ ΠΛΑΣΟ 74εκ. ΚΑΙ  ΤΧΟ ΣΨΝ ΥΤΛΛΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 140εκ.( 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ) 
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0,58
0,58

1,47

1,4

 

ΔΙΑΔΡΟΜΟ  :   1 ΣΕΜΑΦΙΟ  

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 9»: 1 ΣΕΜΑΦΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 9» : 1,47Φ1,40 = 2,06m2 

10. Σύποσ Κουφώματοσ  «ΚΝΗΠ 10»  

 ΔΙΥΤΛΛΗ ΠΟΡΣΑ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 1,96Μ ΤΧΟ:2,20Μ        
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ, ΣΟ ΚΑΘΕ ΥΤΛΛΟ  ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ  98εκ ΚΑΙ 

ΤΧΟ  220εκ. 

0,98

2,2

0,98

 
ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΠΟΡΣΑ : 1 ΣΕΜΑΦΙΟ  
ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 10»: 1 ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 10» : 1,96Φ2,20 = 4,31m2 

 

11. Σύποσ Κουφώματοσ  «ΚΝΗΠ 11»  

 ΜΟΝΟΥΤΛΛΗ ΠΟΡΣΑ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ :ΠΛΑΣΟ: 0,94Μ ΤΧΟ:2,00Μ        
 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΠΡΟΥΙΛ 8εκ, Η ΠΟΡΣΑ  ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΛΑΣΟ  94εκ ΚΑΙ ΤΧΟ  

200εκ. 
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2,00

0,94

 
           ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΠΟΡΣΑ : 1ΣΕΜΑΦΙΟ  

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΤΥΨΜΑΣΨΝ ΣΤΠΟΤ  «ΚΝΗΠ 11»: 1ΣΕΜΑΦΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ «ΚΝΗΠ 11» : 0,94Φ2,00 = 1,88m2 

β. Προδιαγραφέσ (Τλικά & τρόποσ καταςκευήσ) - Πιςτοποιητικά   

Σα νϋα κουφώματα που θα καταςκευαςτούν θα πρϋπει απαραύτητα να ακολουθούν την 

ΕΣΕΠ (Ελληνικό Σεχνικό Προδιαγραφό), όςον αφορϊ ςτα «Κουφώματα από ςυνθετικϊ υλικϊ: 

ΠΕΣΕΠ 03-08-04-00», ςτουσ «Διπλούσ Ταλοπύνακεσ με ενδιϊμεςο κενό: ΠΕΣΕΠ 03-08-07-02», 

καθώσ και να διαθϋτουν ςύςτημα ςυμμόρφωςησ με τα Ευρωπαώκϊ Πρότυπα (ΕΝ). 

 

Κατά την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ από τον προςωρινό 

ανάδοχο θα πρέπει να υποβληθεί πιςτοποιητικό κατά ISO 9001:2008 ή κατά ISO 

9001:2015. Πιςτοποιητικϊ ποιότητασ, αυθεντικότητασ, καταλληλότητασ και αςφϊλειασ (τεχνικϊ 

φυλλϊδια-Prospectus, ςχετικϊ ϋγγραφα κλπ) θα κατατύθενται από τον ανϊδοχο, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ εγγύηςησ καλήσ λειτουργίασ διάρκειασ τεςςάρων (4) ετών, 

κατϊ την φϊςη τησ παραλαβόσ-παρϊδοςησ των κουφωμϊτων.  

Κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ του διαςτόματοσ του χρόνου εγγύηςησ, η Αναθϋτουςα αρχό δεν 

θα ευθύνεται για οποιαδόποτε βλϊβη του εύδουσ, μη προερχόμενη από τη ςυνόθη και ορθό χρόςη 

του και δεν θα επιβαρύνεται με κανϋνα ποςό για εργατικϊ, ανταλλακτικϊ, υλικϊ και λοιπϊ ϋξοδα 

αποκατϊςταςησ τησ βλϊβησ. τα ανωτϋρω, περιλαμβϊνεται και η υποχρέωςη του προμηθευτή 

για έλεγχο και ςυντήρηςη των κουφωμάτων (ρεγουλάριςμα, λιπαντικό αντιςκωριακό 

ςπρέι  ςτουσ μηχανιςμούσ ςτήριξησ και ανάκλιςησ, ςπανιολέτεσ κ.α), μια φορά κάθε χρόνο 

μέςα ςτον χρόνο εγγύηςησ καλήσ λειτουργίασ, ώςτε τα υπό προμόθεια εύδη να εύναι ςε 

κατϊςταςη καλόσ λειτουργύασ. 

Παρακϊτω παρουςιϊζονται οι προδιαγραφϋσ που πρϋπει να πληρούν τα κουφώματα ανϊ 

τύπο.  

 

 

Α.Σ. 1.01. Προμήθεια και τοποθέτηςη  τυποποιημένων  ςυνθετικών κουφωμάτων κατηγορίασ 
Α΄, απόχρωςησ λευκήσ,  ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, ςυρόμενα ή ςταθερά,  

https://docs.google.com/open?id=1fxugYJP1OWRfMPF26_uAE0_S2LHdSbB8hPzj05hieGYKxBiTBrWYLF9Qk0-H
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 Κουφώματα ςυνθετικϊ βιομηχανικόσ κατηγορύασ Α΄ (πϊχοσ τοιχώματοσ τουλϊχιςτον 
3mm),ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, ςυρόμενα ό ςταθερϊ(ανεξαρτότου διϊςταςησ ό ςχεδύου) μετϊ 
διπλών ενεργειακών υαλοπινϊκων,  ςε απόχρωςη λευκό, καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
μελϋτησ και τισ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, με τουσ μηχανιςμούσ λειτουργύασ και αςφϊλειασ, με ςκελετό 
κϊςασ (πλαιςύου) και ψευτόκαςασ από ςτραντζαριςτό θερμογαλβανιςμϋνη λαμαρύνα πϊχουσ 2mm 
διατομόσ ορθογωνικόσ ό Π με ελαςτικϊ παρεμβύςματα και ταινύεσ (νεοπρϋν), με πλόρη εξαςφϊλιςη 
υδατοςτεγανότητασ, ανεμοςτεγανότητασ, ηχομόνωςησ και θερμομόνωςησ. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ (ανοιγόμενου-ανακλινόμενου-ςταθερού) 

- Σουλϊχιςτον πϋντε θϊλαμοι. 

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 1,50mm - 2,00mm 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα 

- Μηχανιςμόσ δύο χειρολαβών GU. 

- Λϊςτιχα ςτεγϊνωςησ ενςωματωμϋνα. 

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,1W/m2. 

- Αντιδιαρηκτικό προςταςύα: μϋχρι WK2 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ (ςυρόμενου) 

- Πολυθαλαμικό. 

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 1,50mm - 2,00mm 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα 

- τεγϊνωςη με βουρτςϊκι  

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,9W/m2. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Ταλοπινϊκων 

 Διπλού ενεργειακού υαλοπύνακεσ διϊκενου 14-16mm με πϊχοσ υαλοπινϊκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμηλόσ εκπεμψιμότητασ (Low-e) μαλακόσ επύςτρωςησ, ο εςωτερικόσ απλόσ 4mm,  πληρωμϋνοι με 
αϋριο διϊκενου αργό, θερμομονωτικού-ηχομονωτικού-ανακλαςτικού με πιςτοποιημϋνη 
θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. Ο Ηλιακόσ ςυντελεςτόσ (δεύκτησ Solar Factor) θα πρϋπει να εύναι 
45% ό μικρότεροσ. 

 Πριν τη ολικό παραγωγό του ςυνόλου των κουφωμϊτων, θα πραγματοποιηθεύ από τον 
προμηθευτό δεύγμα κουφώματοσ για να εγκριθεύ από τη Τπηρεςύα. 

 την τιμό μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνεται η αποξόλωςη, η φορτοεκφόρτωςη 
και απομϊκρυνςη ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ του Δόμου των υπαρχόντων κουφωμϊτων και η 
προμόθεια, μεταφορϊ, τοποθϋτηςη(ςε οποιοδόποτε ύψοσ) και ςτερϋωςη των νϋων κουφωμϊτων μετϊ 
των διπλών υαλοπινϊκων, καθώσ και η προμόθεια-τοποθϋτηςη των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, 
κυλύνδρων αςφαλεύασ, μηχανιςμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροώλικών και κϊθε εργαςύα 
για την πλόρη τοποθϋτηςη και λειτουργύα των κουφωμϊτων. Επύςησ περιλαμβϊνεται η τοπικό 
διόρθωςη επιχριςμϊτων και χρωμϊτων των τούχων ςε περύπτωςη αποκόλληςησ τουσ κατϊ τη διϊρκεια 
καθαύρεςησ των υπαρχόντων κουφωμϊτων. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (τμ) τοποθετημϋνου κουφώματοσ:              

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00 € 

            (Ολογράφωσ): εκατόν εξήντα ευρώ 

  

Α.Σ. 1.02. Προμήθεια και τοποθέτηςη  τυποποιημένων  ςυνθετικών κουφωμάτων κατηγορίασ 
Α΄, απόχρωςησ λευκήσ, ανοιγόμενα και  ανακλινόμενα, ςυρόμενα τουλάχιςτον ενόσ 
ανοιγόμενου ή ςυρόμενου φύλλου μιασ διάςταςησ έωσ  0,60μ 
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 Κουφώματα ςυνθετικϊ βιομηχανικόσ κατηγορύασ Α΄ (πϊχοσ τοιχώματοσ τουλϊχιςτον 3mm), 
ανοιγόμενα και ανακλινόμενα ό ςυρόμενα μετϊ διπλών ενεργειακών υαλοπινϊκων, τουλϊχιςτον ενόσ 
ανοιγόμενου ό ςυρόμενου φύλλου μιασ διϊςταςησ ϋωσ  0,60μ, ςε απόχρωςη λευκό, καταςκευαςμϋνα 
ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και τισ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, με τουσ μηχανιςμούσ λειτουργύασ και 
αςφϊλειασ, με ςκελετό κϊςασ (πλαιςύου) και ψευτόκαςασ από ςτραντζαριςτό θερμογαλβανιςμϋνη 
λαμαρύνα πϊχουσ 2mm διατομόσ ορθογωνικόσ ό Π με ελαςτικϊ παρεμβύςματα και ταινύεσ (νεοπρϋν), με 
πλόρη εξαςφϊλιςη υδατοςτεγανότητασ, ανεμοςτεγανότητασ, ηχομόνωςησ και θερμομόνωςησ. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ (ανοιγόμενου-ανακλινόμενου) 

- Σουλϊχιςτον πϋντε θϊλαμοι. 

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 1,50mm - 2,00mm 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα 

- Μηχανιςμόσ δύο χειρολαβών GU. 

- Λϊςτιχα ςτεγϊνωςησ ενςωματωμϋνα. 

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,1W/m2. 

- Αντιδιαρηκτικό προςταςύα: μϋχρι WK2 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ (ςυρόμενου) 

- Πολυθαλαμικό. 

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 1,50mm - 2,00mm 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα 

- τεγϊνωςη με βουρτςϊκι  

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,9W/m2. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Ταλοπινϊκων 

Διπλού ενεργειακού υαλοπύνακεσ διϊκενου 14-16mm με πϊχοσ υαλοπινϊκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμηλόσ εκπεμψιμότητασ (Low-e) μαλακόσ επύςτρωςησ, ο εςωτερικόσ απλόσ 4mm, πληρωμϋνοι με 
αϋριο διϊκενου αργό, θερμομονωτικού-ηχομονωτικού-ανακλαςτικού με πιςτοποιημϋνη 
θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. Ο Ηλιακόσ ςυντελεςτόσ (δεύκτησ Solar Factor) θα πρϋπει να εύναι 
45% ό μικρότεροσ. 

 Πριν τη ολικό παραγωγό του ςυνόλου των κουφωμϊτων, θα πραγματοποιηθεύ από τον 
προμηθευτό δεύγμα κουφώματοσ για να εγκριθεύ από τη Τπηρεςύα 

 την τιμό μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνεται η αποξόλωςη, η φορτοεκφόρτωςη 
και απομϊκρυνςη ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ του Δόμου των υπαρχόντων κουφωμϊτων και  η 
προμόθεια, μεταφορϊ, τοποθϋτηςη (ςε οποιοδόποτε ύψοσ) και ςτερϋωςη των νϋων κουφωμϊτων μετϊ 
των διπλών υαλοπινϊκων, καθώσ και η προμόθεια-τοποθϋτηςη των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, 
κυλύνδρων αςφαλεύασ, μηχανιςμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροώλικών καθώσ και κϊθε 
εργαςύα για την πλόρη τοποθϋτηςη και λειτουργύα των κουφωμϊτων. Επύςησ περιλαμβϊνεται η τοπικό 
διόρθωςη επιχριςμϊτων και χρωμϊτων των τούχων ςε περύπτωςη αποκόλληςησ τουσ κατϊ τη διϊρκεια 
καθαύρεςησ των υπαρχόντων κουφωμϊτων. 

 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (τμ) τοποθετημϋνου κουφώματοσ:              

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00€  

          (Ολογράφωσ): εκατόν ενενήντα ευρώ 
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Α.Σ. 1.03. Προμήθεια και τοποθέτηςη  τυποποιημένου  ςυνθετικού  κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορίασ   Α΄, λευκήσ απόχρωςησ , με υαλοπίνακεσ. 

 

 Κούφωμα ειςόδου μονόφυλλο ό δύφυλλο, ςυνθετικό βιομηχανικόσ κατηγορύασ Α΄ (πϊχοσ 
τοιχώματοσ τουλϊχιςτον 3mm) ςε λευκό απόχρωςη,  με τμόμα διπλών ενεργειακών υαλοπινϊκων, 
καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ, με τουσ 
μηχανιςμούσ λειτουργύασ και αςφϊλειασ, με ςκελετό κϊςασ (πλαιςύου) και ψευτόκαςασ από 
ςτραντζαριςτό θερμογαλβανιςμϋνη λαμαρύνα πϊχουσ 2mm διατομόσ ορθογωνικόσ ό Π με ελαςτικϊ 
παρεμβύςματα και ταινύεσ (νεοπρϋν), με πλόρη εξαςφϊλιςη υδατοςτεγανότητασ, ανεμοςτεγανότητασ, 
ηχομόνωςησ και θερμομόνωςησ. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ  

- Σουλϊχιςτον πϋντε θϊλαμοι. 

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,1W/m2 

- Αντιδιαρηκτικό προςταςύα: μϋχρι RC2 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα  

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 2mm - 3,00mm 

- Μηχανιςμόσ αυτόματησ κλειδαριϊσ τριών ςημεύων GU, 5 ςημεύων R4 και εξωτερικών μεντεςϋδων 
βαρϋωσ τύπου μϋγιςτου βϊρουσ τουλϊχιςτον 160Kg/τεμ. 

- Λϊςτιχα ςτεγϊνωςησ ενςωματωμϋνα ςτο φύλλο και ςτην κϊςα 

- Θερμικό κατωκϊςι με αποςπώμενο καπϊκι  

- Ρόμολο-λαβι επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ   

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Ταλοπινϊκων 

 Διπλού ενεργειακού υαλοπύνακεσ διϊκενου 14-16mm με πϊχοσ υαλοπινϊκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμηλόσ εκπεμψιμότητασ (Low-e) μαλακόσ επύςτρωςησ, ο εςωτερικόσ απλόσ 4mm πληρωμϋνοι με 
αϋριο διϊκενου αργό, θερμομονωτικού-ηχομονωτικού-ανακλαςτικού με πιςτοποιημϋνη 
θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. 

 την τιμό μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνεται η αποξόλωςη, η φορτοεκφόρτωςη 
και απομϊκρυνςη ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ του Δόμου των υπαρχουςών θυρών και  η προμόθεια, 
μεταφορϊ, τοποθϋτηςη και ςτερϋωςη των νϋων θυρών μετϊ των διπλών υαλοπινϊκων, καθώσ και η 
προμόθεια-τοποθϋτηςη των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλύνδρων αςφαλεύασ, μηχανιςμών και 
των απαιτούμενων υλικών και μικροώλικών καθώσ και κϊθε εργαςύα για την πλόρη τοποθϋτηςη και 
λειτουργύα των κουφωμϊτων. Επύςησ περιλαμβϊνεται η τοπικό διόρθωςη επιχριςμϊτων και χρωμϊτων 
των τούχων ςε περύπτωςη αποκόλληςησ τουσ κατϊ τη διϊρκεια καθαύρεςησ των υπαρχόντων θυρών. 

 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (τμ) τοποθετημϋνου κουφώματοσ:              

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00 € 

          (Ολογράφωσ): τριακόςια πενήντα ευρώ 

 

Α.Σ. 1.04. Προμήθεια και τοποθέτηςη  τυποποιημένου  ςυνθετικού  κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορίασ   Α΄, λευκήσ απόχρωςησ, με  πάνελ . 

 

 Κούφωμα ειςόδου μονόφυλλο ό δύφυλλο με ό χωρύσ  ςταθερούσ φεγγύτεσ διαφόρων ςχεδύων, 
ςυνθετικό βιομηχανικόσ κατηγορύασ Α΄ (πϊχοσ τοιχώματοσ τουλϊχιςτον 3mm) ςε λευκό απόχρωςη, με 
πϊνελ, καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ, με τουσ 
μηχανιςμούσ λειτουργύασ και αςφϊλειασ, με ςκελετό κϊςασ (πλαιςύου) και ψευτόκαςασ από 
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ςτραντζαριςτό θερμογαλβανιςμϋνη λαμαρύνα πϊχουσ 2mm διατομόσ ορθογωνικόσ ό Π με ελαςτικϊ 
παρεμβύςματα και ταινύεσ (νεοπρϋν), με πλόρη εξαςφϊλιςη υδατοςτεγανότητασ, ανεμοςτεγανότητασ, 
ηχομόνωςησ και θερμομόνωςησ. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ  

- Σουλϊχιςτον πϋντε θϊλαμοι. 

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,1W/m2 

- Αντιδιαρηκτικό προςταςύα: μϋχρι RC2 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα  

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 2mm - 3,00mm 

- Μηχανιςμόσ αυτόματησ κλειδαριϊσ τριών ςημεύων GU, 5 ςημεύων R4 και εξωτερικών μεντεςϋδων 
βαρϋωσ τύπου μϋγιςτου βϊρουσ τουλϊχιςτον 160Kg/τεμ. 

- Λϊςτιχα ςτεγϊνωςησ ενςωματωμϋνα ςτο φύλλο και ςτην κϊςα 

- Θερμικό κατωκϊςι με αποςπώμενο καπϊκι  

- Ρόμολο-λαβι επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ   

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Πϊνελ 

Ενιςχυμϋνα πρεςαριςτϊ πϊνελ από διακοςμητικϊ PVC ςχεδύων τησ εταιρεύασ "Verpan" ό ιςοδύναμησ 
(ενδεικτικόσ κωδικόσ ςειρϊ 60 ΚΨΔ Ρ63Κ5 αμμοβολό  ό ιςοδύναμοσ),  με πλόρωςη ξύλου (κόντρα 
πλακϋ θαλϊςςησ),  με φύλλα ABS και ανθεκτικϊ φιλμσ τησ εταιρεύασ RENOLIT ό ιςοδύναμησ. 

 την τιμό μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνεται η αποξόλωςη, η φορτοεκφόρτωςη 
και απομϊκρυνςη ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ του Δόμου των υπαρχουςών θυρών και  η προμόθεια, 
μεταφορϊ, τοποθϋτηςη και ςτερϋωςη των νϋων θυρών μετϊ των διπλών υαλοπινϊκων, καθώσ και η 
προμόθεια-τοποθϋτηςη των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλύνδρων αςφαλεύασ, μηχανιςμών και 
των απαιτούμενων υλικών και μικροώλικών καθώσ και κϊθε εργαςύα για την πλόρη τοποθϋτηςη και 
λειτουργύα των κουφωμϊτων. Επύςησ περιλαμβϊνεται η τοπικό διόρθωςη επιχριςμϊτων και χρωμϊτων 
των τούχων ςε περύπτωςη αποκόλληςησ τουσ κατϊ τη διϊρκεια καθαύρεςησ των υπαρχόντων θυρών. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (τμ) τοποθετημϋνου κουφώματοσ:              

Ευρώ (Αριθμητικά): 620,00€  

            (Ολογράφωσ): εξακόςια είκοςι  ευρώ 

Α.Σ. 1.05. Προμήθεια και τοποθέτηςη  τυποποιημένων  ςυνθετικών κουφωμάτων κατηγορίασ   
Α΄, έγχρωμησ απόχρωςησ ,  ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, ςυρόμενα ή ςταθερά,  

 

 Κουφώματα ςυνθετικϊ βιομηχανικόσ κατηγορύασ Α΄ (πϊχοσ τοιχώματοσ τουλϊχιςτον 
3mm),ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, ςυρόμενα ό ςταθερϊ μετϊ διπλών ενεργειακών υαλοπινϊκων,  ςε 
ϋγχρωμη απόχρωςη κατόπιν επιλογόσ τησ Τπηρεςύασ ( ενδεικτικό ALUX DB 703NR AP79 ό 
ιςοδύναμο), καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και  τισ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, με 
τουσ μηχανιςμούσ λειτουργύασ και αςφϊλειασ, με ςκελετό κϊςασ (πλαιςύου) και ψευτόκαςασ από 
ςτραντζαριςτό θερμογαλβανιςμϋνη λαμαρύνα πϊχουσ 2mm διατομόσ ορθογωνικόσ ό Π με ελαςτικϊ 
παρεμβύςματα και ταινύεσ (νεοπρϋν), με πλόρη εξαςφϊλιςη υδατοςτεγανότητασ, 
ανεμοςτεγανότητασ, ηχομόνωςησ και θερμομόνωςησ. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ (ανοιγόμενου-ανακλινόμενου, ςταθερού) 

- Σουλϊχιςτον πϋντε θϊλαμοι. 

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 1,50mm - 2,00mm 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα 

- Μηχανιςμόσ δύο χειρολαβών GU. 
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- Λϊςτιχα ςτεγϊνωςησ ενςωματωμϋνα. 

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,1W/m2. 

- Αντιδιαρηκτικό προςταςύα: μϋχρι WK2 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ (ςυρόμενου) 

- Πολυθαλαμικό. 

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 1,50mm - 2,00mm 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα 

- τεγϊνωςη με βουρτςϊκι  

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,9W/m2. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Ταλοπινϊκων 

 Διπλού ενεργειακού υαλοπύνακεσ διϊκενου 14-16mm με πϊχοσ υαλοπινϊκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμηλόσ εκπεμψιμότητασ (Low-e) μαλακόσ επύςτρωςησ, ο εςωτερικόσ απλόσ 4mm πληρωμϋνοι με 
αϋριο διϊκενου αργό, θερμομονωτικού-ηχομονωτικού-ανακλαςτικού με πιςτοποιημϋνη 
θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. Ο Ηλιακόσ ςυντελεςτόσ (δεύκτησ Solar Factor) θα πρϋπει να εύναι 
45% ό μικρότεροσ. 

 Πριν τη ολικό παραγωγό του πλόθουσ των κουφωμϊτων, θα πραγματοποιηθεύ από τον 
προμηθευτό δεύγμα κουφώματοσ για να εγκριθεύ από τη Τπηρεςύα. 

 την τιμό μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνεται η αποξόλωςη , η φορτοεκφόρτωςη 
και απομϊκρυνςη ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ του Δόμου των υπαρχόντων κουφωμϊτων και η 
προμόθεια, μεταφορϊ, τοποθϋτηςη(ςε οποιοδόποτε ύψοσ) και ςτερϋωςη των νϋων κουφωμϊτων μετϊ 
των διπλών υαλοπινϊκων, καθώσ και η προμόθεια-τοποθϋτηςη των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, 
κυλύνδρων αςφαλεύασ, μηχανιςμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροώλικών και κϊθε εργαςύα 
για την πλόρη τοποθϋτηςη και λειτουργύα των κουφωμϊτων. Επύςησ περιλαμβϊνεται η τοπικό 
διόρθωςη επιχριςμϊτων και χρωμϊτων των τούχων ςε περύπτωςη αποκόλληςησ τουσ κατϊ τη διϊρκεια 
καθαύρεςησ των υπαρχόντων κουφωμϊτων. 

 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (τμ) τοποθετημϋνου κουφώματοσ:              

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00€  

            (Ολογράφωσ): διακόςια  ευρώ 

  

               Α.Σ. 1.06. Προμήθεια και τοποθέτηςη  τυποποιημένων  ςυνθετικών κουφωμάτων κατηγορίασ   
Α΄, έγχρωμησ απόχρωςησ , ανοιγόμενα και  ανακλινόμενα, ςυρόμενα τουλάχιςτον ενόσ 
ανοιγόμενου ή ςυρόμενου φύλλου μιασ διάςταςησ έωσ  0,60μ 

 

 Κουφώματα ςυνθετικϊ βιομηχανικόσ κατηγορύασ Α΄ (πϊχοσ τοιχώματοσ τουλϊχιςτον 3mm), 
ανοιγόμενα και ανακλινόμενα ό ςυρόμενα μετϊ διπλών ενεργειακών υαλοπινϊκων, τουλϊχιςτον ενόσ 
ανοιγόμενου ό ςυρόμενου φύλλου μιασ διϊςταςησ ϋωσ  0,60μ,  ϋγχρωμησ απόχρωςησ επιλογό τησ 
Τπηρεςύασ ( ενδεικτικό ALUX DB 703NR AP79 ό ιςοδύναμο), , καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τα ςχϋδια 
τησ μελϋτησ και τισ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, με τουσ μηχανιςμούσ λειτουργύασ και αςφϊλειασ, με ςκελετό 
κϊςςασ (πλαιςύου) και ψευτόκαςασ από ςτραντζαριςτό θερμογαλβανιςμϋνη λαμαρύνα πϊχουσ 2mm 
διατομόσ ορθογωνικόσ ό Π με ελαςτικϊ παρεμβύςματα και ταινύεσ (νεοπρϋν), με πλόρη εξαςφϊλιςη 
υδατοςτεγανότητασ, ανεμοςτεγανότητασ, ηχομόνωςησ και θερμομόνωςησ. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ (ανοιγόμενου-ανακλινόμενου) 

- Σουλϊχιςτον πϋντε θϊλαμοι. 

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 1,50mm - 2,00mm 
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- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα 

- Μηχανιςμόσ δύο χειρολαβών GU. 

- Λϊςτιχα ςτεγϊνωςησ ενςωματωμϋνα. 

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,1W/m2. 

- Αντιδιαρηκτικό προςταςύα: μϋχρι WK2 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ (ςυρόμενου) 

- Πολυθαλαμικό. 

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 1,50mm - 2,00mm 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα 

- τεγϊνωςη με βουρτςϊκι  

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,9W/m2. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Ταλοπινϊκων 

Διπλού ενεργειακού υαλοπύνακεσ διϊκενου 14-16mm με πϊχοσ υαλοπινϊκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμηλόσ εκπεμψιμότητασ (Low-e) μαλακόσ επύςτρωςησ, ο εςωτερικόσ απλόσ 4mm πληρωμϋνοι με 
αϋριο διϊκενου αργό, θερμομονωτικού-ηχομονωτικού-ανακλαςτικού με πιςτοποιημϋνη 
θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. Ο Ηλιακόσ ςυντελεςτόσ (δεύκτησ Solar Factor) θα πρϋπει να εύναι 
45% ό μικρότεροσ. 

 την τιμό μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνεται η αποξόλωςη, η φορτοεκφόρτωςη 
και απομϊκρυνςη ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ του Δόμου των υπαρχόντων κουφωμϊτων και  η 
προμόθεια, μεταφορϊ, τοποθϋτηςη (ςε οποιοδόποτε ύψοσ) και ςτερϋωςη των νϋων κουφωμϊτων μετϊ 
των διπλών υαλοπινϊκων, καθώσ και η προμόθεια-τοποθϋτηςη των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, 
κυλύνδρων αςφαλεύασ, μηχανιςμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροώλικών καθώσ και κϊθε 
εργαςύα για την πλόρη τοποθϋτηςη και λειτουργύα των κουφωμϊτων. Επύςησ περιλαμβϊνεται η τοπικό 
διόρθωςη επιχριςμϊτων και χρωμϊτων των τούχων ςε περύπτωςη αποκόλληςησ τουσ κατϊ τη διϊρκεια 
καθαύρεςησ των υπαρχόντων κουφωμϊτων. 

 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (τμ) τοποθετημϋνου κουφώματοσ:              

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00 € 

            (Ολογράφωσ): διακόςια είκοςι πέντε ευρώ 

 

Α.Σ. 1.07. Προμήθεια και τοποθέτηςη  τυποποιημένου  ςυνθετικού  κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορίασ   Α΄, έγχρωμησ απόχρωςησ, με  πάνελ . 

 

 Κούφωμα ειςόδου μονόφυλλο ό δύφυλλο με ό χωρύσ  ςταθερούσ φεγγύτεσ διαφόρων ςχεδύων, 
ςυνθετικό βιομηχανικόσ κατηγορύασ Α΄ (πϊχοσ τοιχώματοσ τουλϊχιςτον 3mm) ςε ϋγχρωμη απόχρωςη 
επιλογόσ τησ Τπηρεςύασ (ενδεικτικό ALUX DB 703NR AP79 ό ιςοδύναμο), με πϊνελ, καταςκευαςμϋνα 
ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ, με τουσ μηχανιςμούσ λειτουργύασ και 
αςφϊλειασ, με ςκελετό κϊςασ (πλαιςύου) και ψευτόκαςασ από ςτραντζαριςτό θερμογαλβανιςμϋνη 
λαμαρύνα πϊχουσ 2mm διατομόσ ορθογωνικόσ ό Π με ελαςτικϊ παρεμβύςματα και ταινύεσ (νεοπρϋν), με 
πλόρη εξαςφϊλιςη υδατοςτεγανότητασ, ανεμοςτεγανότητασ, ηχομόνωςησ και θερμομόνωςησ. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ  

- Σουλϊχιςτον πϋντε θϊλαμοι. 

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,1W/m2 

- Αντιδιαρηκτικό προςταςύα: μϋχρι RC2 
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- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα  

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 2mm - 3,00mm 

- Μηχανιςμόσ αυτόματησ κλειδαριϊσ τριών ςημεύων GU, 5 ςημεύων R4 και εξωτερικών μεντεςϋδων 
βαρϋωσ τύπου μϋγιςτου βϊρουσ τουλϊχιςτον 160Kg/τεμ. 

- Λϊςτιχα ςτεγϊνωςησ ενςωματωμϋνα ςτο φύλλο και ςτην κϊςα 

- Θερμικό κατωκϊςι με αποςπώμενο καπϊκι  

- Ρόμολο-λαβι επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ   

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Πϊνελ 

Ενιςχυμϋνα πρεςαριςτϊ πϊνελ από διακοςμητικϊ PVC ςχεδύων τησ εταιρεύασ "Verpan" ό ιςοδύναμησ 
(ενδεικτικόσ κωδικόσ ςειρϊ 60 ΚΨΔ Ρ63Κ5 αμμοβολό  ό ιςοδύναμοσ.),  με πλόρωςη ξύλου (κόντρα 
πλακϋ θαλϊςςησ),  με φύλλα ABS και ανθεκτικϊ φιλμσ τησ εταιρεύασ RENOLIT ό ιςοδύναμησ. 

 την τιμό μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνεται η αποξόλωςη, η φορτοεκφόρτωςη 
και απομϊκρυνςη ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ του Δόμου των υπαρχουςών θυρών και  η προμόθεια, 
μεταφορϊ, τοποθϋτηςη και ςτερϋωςη των νϋων θυρών μετϊ των διπλών υαλοπινϊκων, καθώσ και η 
προμόθεια-τοποθϋτηςη των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλύνδρων αςφαλεύασ, μηχανιςμών και 
των απαιτούμενων υλικών και μικροώλικών καθώσ και κϊθε εργαςύα για την πλόρη τοποθϋτηςη και 
λειτουργύα των κουφωμϊτων. Επύςησ περιλαμβϊνεται η τοπικό διόρθωςη επιχριςμϊτων και χρωμϊτων 
των τούχων ςε περύπτωςη αποκόλληςησ τουσ κατϊ τη διϊρκεια καθαύρεςησ των υπαρχόντων θυρών. 

 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (τμ) τοποθετημϋνου κουφώματοσ:              

Ευρώ (Αριθμητικά): 650,00€ 

            (Ολογράφωσ): εξακόςια πενήντα ευρώ   

 

Α.Σ. 1.08. Προμήθεια και τοποθέτηςη  τυποποιημένου  ςυνθετικού  κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορίασ   Α΄, έγχρωμησ απόχρωςησ , με υαλοπίνακεσ. 

 

 Κούφωμα ειςόδου μονόφυλλο ό δύφυλλο, ςυνθετικό βιομηχανικόσ κατηγορύασ Α΄ (πϊχοσ 
τοιχώματοσ τουλϊχιςτον 3mm) ςε ϋγχρωμη απόχρωςη επιλογόσ τησ Τπηρεςύασ (ενδεικτικό ALUX DB 
703NR AP79 ό ιςοδύναμο),  με τμόμα διπλών ενεργειακών υαλοπινϊκων, καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα 
με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ, με τουσ μηχανιςμούσ λειτουργύασ και 
αςφϊλειασ, με ςκελετό κϊςασ (πλαιςύου) και ψευτόκαςασ από ςτραντζαριςτό θερμογαλβανιςμϋνη 
λαμαρύνα πϊχουσ 2mm διατομόσ ορθογωνικόσ ό Π με ελαςτικϊ παρεμβύςματα και ταινύεσ (νεοπρϋν), με 
πλόρη εξαςφϊλιςη υδατοςτεγανότητασ, ανεμοςτεγανότητασ, ηχομόνωςησ και θερμομόνωςησ. 

 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Κουφώματοσ  

- Σουλϊχιςτον πϋντε θϊλαμοι. 

- Πιςτοποιημϋνη θερμοπερατότητα προφύλ : Uf≤1,1W/m2 

- Αντιδιαρηκτικό προςταςύα: μϋχρι RC2 

- Μορφό Προφύλ: ύςιο ό όποιο ϊλλο επιδεύξει η Τπηρεςύα  

- Ενύςχυςη ςτον πυρόνα του προφύλ (κϊςςασ και φύλλου) από ατςϊλι πϊχουσ 2mm - 3,00mm 

- Μηχανιςμόσ αυτόματησ κλειδαριϊσ τριών ςημεύων GU, 5 ςημεύων R4 και εξωτερικών μεντεςϋδων 
βαρϋωσ τύπου μϋγιςτου βϊρουσ τουλϊχιςτον 160Kg/τεμ. 

- Λϊςτιχα ςτεγϊνωςησ ενςωματωμϋνα ςτο φύλλο και ςτην κϊςα 

- Θερμικό κατωκϊςι με αποςπώμενο καπϊκι  

- Ρόμολο-λαβι επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ   
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 Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Ταλοπινϊκων 

 Διπλού ενεργειακού υαλοπύνακεσ διϊκενου 14-16mm με πϊχοσ υαλοπινϊκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμηλόσ εκπεμψιμότητασ (Low-e) μαλακόσ επύςτρωςησ, ο εςωτερικόσ απλόσ 4mm πληρωμϋνοι με 
αϋριο διϊκενου αργό, θερμομονωτικού-ηχομονωτικού-ανακλαςτικού με πιςτοποιημϋνη 
θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. 

 την τιμό μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνεται η αποξόλωςη, η φορτοεκφόρτωςη 
και απομϊκρυνςη ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ του Δόμου των υπαρχουςών θυρών και  η προμόθεια, 
μεταφορϊ, τοποθϋτηςη και ςτερϋωςη των νϋων θυρών μετϊ των διπλών υαλοπινϊκων, καθώσ και η 
προμόθεια-τοποθϋτηςη των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλύνδρων αςφαλεύασ, μηχανιςμών και 
των απαιτούμενων υλικών και μικροώλικών καθώσ και κϊθε εργαςύα για την πλόρη τοποθϋτηςη και 
λειτουργύα των κουφωμϊτων. Επύςησ περιλαμβϊνεται η τοπικό διόρθωςη επιχριςμϊτων και χρωμϊτων 
των τούχων ςε περύπτωςη αποκόλληςησ τουσ κατϊ τη διϊρκεια καθαύρεςησ των υπαρχόντων θυρών. 

 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (τμ) τοποθετημϋνου κουφώματοσ:              

Ευρώ (Αριθμητικά): 370,00 € 

             (Ολογράφωσ): τριακόςια εβδομήντα ευρώ 

 

γ. Αντιςτοίχηςη Σύπου Κουφωμάτων με  Α.Σ. Προδιαγραφών - Προμετρήςεισ   

 

1. τον Αριθμό Σιμολογίου 1.01 αντιςτοιχούν οι τύποι κουφωμϊτων «Κ5o 3», «Κ5o 4β», «ΚΛΤΚ 1», 
«ΚΛΤΚ 2», «ΚΚΟΠ 1β», «ΚΚΟΠ 3», «ΚΚΟΠ 4β», «ΚΚΟΠ 5β», «ΚΣΕΝ 1» & «ΚΣΕΝ 2» 

 «Κ5o 3»  :  16,00m2 
 «Κ5o 4β» :   3,06m2 
 «ΚΛΤΚ 1» : 152,00 m2 
 «ΚΛΤΚ 2» :    3,80m2 
 «ΚΚΟΠ 1β» : 2,64 m2 
 «ΚΚΟΠ 3» :   0,77 m2 
 «ΚΚΟΠ 4β» : 1,20 m2 
 «ΚΚΟΠ 5β» : 0,76 m2 
 «ΚΣΕΝ 1» :   7,80m2 
 «ΚΣΕΝ 2» : 31,48m2 

 
ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΩΝ Α.Σ. 01 : 
16,00+3,06+152,00+3,80+2,64+0,77+1,20+0,76+7,80+31,48 =219,51 m2 
 
2. τον Αριθμό Σιμολογίου 1.02  αντιςτοιχούν οι τύποι κουφωμϊτων «Κ5o 1», «Κ5o 2»,  
«Κ5o 4α», «ΚΣΕΝ 3» & «ΚΣΕΝ 4» 

 «Κ5o 1»  : 79,38m2 
 «Κ5o 2»  : 43,20m2 
  «Κ5o 4α» :  3,06m2 
 «ΚΣΕΝ 3» : 2,81 m2 
 «ΚΣΕΝ 4» : 1,03 m2 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΩΝ Α.Σ. 1.02 : 79,38+43,20+3,06+2,81+1,03= 129,48 m2 

3. τον Αριθμό Σιμολογίου 1.03 αντιςτοιχεύ ο τύποσ κουφώματοσ «ΚΛΤΚ 3»,  
 «ΚΛΤΚ 3» (1,05Φ2,80) : 2,94m2 
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ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΩΝ Α.Σ. 1.03 : 2,94 m2 

4. τον Αριθμό Σιμολογίου 1.04  αντιςτοιχούν οι τύποι κουφωμϊτων «ΚΚΟΠ 1α», «ΚΚΟΠ 2», 
«ΚΚΟΠ 4α» και «ΚΚΟΠ 5α». 

  «ΚΚΟΠ 1α» : 3,91m2 
 «ΚΚΟΠ22» : 4,83m2 
 «ΚΚΟΠ 4α» : 6,45m2   
  «ΚΚΟΠ 5α» :4,85m2 

 
ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΩΝ Α.Σ. 1.04 : 3,91+4,83+6,45+4,85 = 20,04 m2 
 
5. τον Αριθμό Σιμολογίου 1.05 αντιςτοιχεύ ο τύποσ κουφώματοσ «Κ5ο 5β», «ΚΛΑΠ 2», 
«ΚΝΗΠ 1», «ΚΝΗΠ 3» &  «ΚΝΗΠ 8» 

 «Κ5o 5β» :2,28m2 
 «ΚΛΑΠ 2» : 5,52m2 
 «ΚΝΗΠ 1» : 15,91m2 
 «ΚΝΗΠ 3» :   9,89m2 
 «ΚΝΗΠ 8» :  3,29m2 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΩΝ Α.Σ. 1.05 : 2,28+5,52+15,91+9,89+3,29=36,89m2 
 
6. τον Αριθμό Σιμολογίου 1.06 αντιςτοιχούν οι τύποι κουφωμϊτων «ΚΛΑΠ 1», «ΚΝΗΠ 4», 
«ΚΝΗΠ 5», «ΚΝΗΠ 6», «ΚΝΗΠ 7» & «ΚΝΗΠ 9» 

 «ΚΛΑΠ 1»  : 34,00m2 
 «ΚΝΗΠ 4» :   2,01m2 
 «ΚΝΗΠ 5» :   3,45m2 
 «ΚΝΗΠ 6» :   2,50m2 
 «ΚΝΗΠ 7» :   0,56m2 
 «ΚΝΗΠ 9» :   2,06m2 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΩΝ Α.Σ. 1.06 : 34,00+2,01+3,45+2,50+0,56+3,29 = 44,58 m2 
 
7. τον Αριθμό Σιμολογίου 1.07 αντιςτοιχεύ ο τύποσ κουφώματοσ «Κ5ο 5α». 

  «Κ5o 5α : 3,68m2  
ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΩΝ Α.Σ. 1.07 :     3,68 m2 

 
8. τον Αριθμό Σιμολογίου 1.08 αντιςτοιχεύ ο τύποσ κουφώματοσ «ΚΝΗΠ 2», «ΚΝΗΠ 10» & 
«ΚΝΗΠ 11» 

 «ΚΝΗΠ 2»  : 6,90m2 
 «ΚΝΗΠ 10» :4,31m2 
 «ΚΝΗΠ 11» :1,88m2 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΩΝ Α.Σ. 1.08 : 6,90+4,31+1,88=13,09m2 
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δ. Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ  

 

        

Α/Α Είδοσ Προμήθειασ Α.Σ. 
Μον. 

Μετρ. 
Ποςότητα 

Σιμή 
Μον. 

(Ευρώ) 
Δαπάνη Αριθμόσ CPV 

  

 

            

1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ Αϋ, 
απόχρωςθσ λευκισ,  
ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, 
ςυρόμενα ι ςτακερά 

1.01. m2 219,51 160,00 35.121,60 

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ Αϋ, 
απόχρωςθσ λευκισ, 
ανοιγόμενα και  
ανακλινόμενα, ςυρόμενα 
τουλάχιςτον ενόσ 
ανοιγόμενου ι ςυρόμενου 
φφλλου μιασ διάςταςθσ ζωσ  
0,60μ 

1.02. m2 129,48 190,00 24.601,20 

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

3 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη  
τυποποιημϋνου  ςυνθετικού  
κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορύασ   Α΄, λευκόσ 
απόχρωςησ , με υαλοπύνακεσ 

1.03. m2 2,94 350,00 1.029,00 

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

4 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη  
τυποποιημϋνου  ςυνθετικού  
κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορύασ   Α΄, λευκόσ 
απόχρωςησ, με  πϊνελ 

1.04. m2 20,04 620,00 12.424,80 

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

5 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ   Αϋ, 
ζγχρωμθσ απόχρωςθσ ,  
ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, 
ςυρόμενα ι ςτακερά 

1.05. m2 36,89 200,00 7.378,00 

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 
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6 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ Αϋ, 
ζγχρωμθσ απόχρωςθσ , 
ανοιγόμενα και  
ανακλινόμενα, ςυρόμενα 
τουλάχιςτον ενόσ 
ανοιγόμενου ι ςυρόμενου 
φφλλου μιασ διάςταςθσ ζωσ  
0,60μ 

1.06. m2 44,58 225,00 10.030,50 

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

7 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη  
τυποποιημϋνου  ςυνθετικού  
κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορύασ   Α΄, ϋγχρωμησ 
απόχρωςησ, με  πϊνελ 

1.07. m2 3,68 650,00 2.392,00 

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

8 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη  
τυποποιημϋνου  ςυνθετικού  
κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορύασ   Α΄, ϋγχρωμησ 
απόχρωςησ , με υαλοπύνακεσ 

1.08. m2 13,09 370,00 4.843,30 

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

  Μερικό ύνολο          97.820,40      

    

Υ.Π.Α. 24% 23.476,90 

 

    

Γενικό ύνολο  121.297,30    

  

 

                                     Νάουςα, Αύγουςτοσ 2020 
               υντάχθηκε       Ελέγχθηκε                              Εγκρίθηκε 

                                  Η Προΰςτάμενη Σ.Μ. & Δ.Δ.      Ο Διευθυντήσ Σ.Τ.Δ.Ν. 

 

 

 Αγγελάκησ Παπαφιλίππου                     Ελένη Σςιόγκα                                 Παύλοσ Κυριακίδησ                                                                                                                                                               
Πολιτικόσ Μηχανικόσ        Αγρ. Σοπογράφοσ Μηχανικόσ                   Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

                 με Α' βαθμό                                   με Α' βαθμό        με Α' βαθμό 
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ΡΑΑΤΗΜΑ II – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ  

  

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ 
ΦΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ Η.Π. 
ΝΑΟΤΑ ΕΣΟΤ 2020 

Α.ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ : 

 

 
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Διμο Νάουςασ    
Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 97.820,40€ άνευ Φ.Ρ.Α.  

Α/Α Είδοσ Προμήθειασ Α.Σ. 
Μον. 

Μετρ. 
Ποςότητα 

Σιμή 
Μον. 

(Ευρώ) 
Δαπάνη Αριθμόσ CPV 

  

 

            

1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ Αϋ, 
απόχρωςθσ λευκισ,  
ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, 
ςυρόμενα ι ςτακερά 

1.01. m2 219,51 
  

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ Αϋ, 
απόχρωςθσ λευκισ, 
ανοιγόμενα και  
ανακλινόμενα, ςυρόμενα 
τουλάχιςτον ενόσ 
ανοιγόμενου ι ςυρόμενου 
φφλλου μιασ διάςταςθσ ζωσ  
0,60μ 

1.02. m2 129,48 
  

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

3 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη  
τυποποιημϋνου  ςυνθετικού  
κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορύασ   Α΄, λευκόσ 
απόχρωςησ , με υαλοπύνακεσ 

1.03. m2 2,94 
  

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 
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4 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη  
τυποποιημϋνου  ςυνθετικού  
κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορύασ   Α΄, λευκόσ 
απόχρωςησ, με  πϊνελ 

1.04. m2 20,04 
  

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

5 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ   Αϋ, 
ζγχρωμθσ απόχρωςθσ ,  
ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, 
ςυρόμενα ι ςτακερά 

1.05. m2 36,89 
  

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

6 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ Αϋ, 
ζγχρωμθσ απόχρωςθσ , 
ανοιγόμενα και  
ανακλινόμενα, ςυρόμενα 
τουλάχιςτον ενόσ 
ανοιγόμενου ι ςυρόμενου 
φφλλου μιασ διάςταςθσ ζωσ  
0,60μ 

1.06. m2 44,58 
  

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

7 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη  
τυποποιημϋνου  ςυνθετικού  
κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορύασ   Α΄, ϋγχρωμησ 
απόχρωςησ, με  πϊνελ 

1.07. m2 3,68 
  

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

8 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη  
τυποποιημϋνου  ςυνθετικού  
κουφώματοσ ειςόδου 
κατηγορύασ   Α΄, ϋγχρωμησ 
απόχρωςησ , με υαλοπύνακεσ 

1.08. m2 13,09 
  

442210000-5        
Παρϊθυρα, 
πόρτεσ & 

ςυναφό εύδη 

  
 

      

Μερικό 
ύνολο 
( ϊνευ 

Υ.Π.Α. ) 

  

  

    

Υ.Π.Α. 24% 

  

    

Γενικό ύνολο 

(με Υ.Π.Α.)   

  

Ο/Η   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

………………………………………… 

Νάουςα ……………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  III– Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

1. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................  

Καηάζηεκα  ........................................ 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο ......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ    ΔΠΙΣΟΛΗ    ΤΜΜΔΣΟΥΗ    ππ'    αξηζκόλ     ...................................................     γηα 

ΔΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη      ηνπ      πνζνύ      ησλ      ΔΤΡΩ       ...............................................        (θαη      νινγξάθσο) 

 .........................................................................  ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 .................................................................................................. ,   νδόο ..................................................... , 

αξηζκόο ..................... , ΣΚ ................................(ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηώλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο………….      γηα ηελ     πξνκήζεηα     

αληηθεηκέλσλ     κε     θσδηθνύο 

 .....................................................................        ζύκθσλα       κε       ηελ       ππ'       αξηζ. 

 .............................................. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο 

ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ' όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε  (5) εκέξεο 

από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην 

νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 

ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο. 

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ..................................................................................  

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, όπσο ζρεηηθά 

αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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2. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................  

Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Καηάζηεκα  ........................................ 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) 

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΔΠΙΣΟΛΗ   ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ  ππ'  αξηζκόλ   ..................................................   γηα 

ΔΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ .....................  (θαη νινγξάθσο) ..................................... ζην νπνίν θαη κόλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 ......................................................................... ,     νδόο ...................................................... ,     αξηζκόο 

 .................. , ΣΚ .................................  (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηώλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηή ησλ όξσλ ηεο πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ  

 ........................................... (αξηζκόο δηαθήξπμεο ............. / ....... ) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ  Ζξσηθήο Πόιεσο  

Νάνπζαο θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο   ΔΤΡΩ απηήο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 

από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην 

νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη 

απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

          Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                               Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-  

 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6204] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: **ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ (ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ) 30 / 
ΝΑΟΥΣΑ / 59200+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΡΙΑ ,ΛΑΡΑΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ,ΡΑΡΑΦΙΛΙΡΡΟΥ 
ΑΓΓΕΛΑΚΘΣ] 
- Τθλζφωνο: *2332350367,2332350328, 2332029622] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *adamidou@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.naoussa.gr] 
 
 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΦΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
ΕΣΟΤ 2020»  CPV: [44221000-5 Παράθυρα, πόρτεσ & ςυναφή είδη] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *………………………….+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΟΧΙ  
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
[23/2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

http://www.thessaly.gov.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 





 

Σελίδα 103 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 





 

Σελίδα 112 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxiv. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

                                                           
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
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Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xix

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

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

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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