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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ                     

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

Κωδικός CΡV : 31600000-2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/08.08.2016  τεύχος  Α':  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
2. Του Αστικού Κώδικα
3. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει, άρθρο 209 παράγραφος 9, εδάφιο β΄. 
4. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
5. Του  Ν.4270/2014  (ΦΕΚ  143Α) «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 21
και 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄).

6. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2007),  «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. Των Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α/204/15.9.2011) και Ν. 4038/2012, άρθρο 10 (ΦΕΚ Α/14/2.2.2012), την ΚΥΑ
Π1/2380/18.12.2012  (ΦΕΚ  Β/3400/2012),  το  έγγραφο  του  Γ.Γ.  Εμπορίου  Π1/89/11.1.2013  (ΑΔΑ:
ΒΕΦΝΦ-ΔΒΝ) περί υποχρεωτικής ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
Στοιχείων  Έργων,  Υπηρεσιών  και  Προμηθειών,  την  υπ’  αριθ.  Δ17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013
εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά
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με  τη  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και την υπ’ αριθ. Π1/678/26.03.2013 Εγκύκλιο 1 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με
θέμα: «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)»,

8. Του  Ν.  4152/2013  (ΦΕΚ  Α’  107/09.05.2013)  –  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Ζ’  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» όπως ισχύει, 

9. Του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/26-03-2014,  τ.  Α΄)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του
Π.Δ.  318/1992 (Α΄  161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  και  της  υπ’  αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014
εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  με  θέμα:
«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

10. Του  Ν.  2690/99  (ΦΕΚ  45/99  τεύχος  Α'): Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις 

11. Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και της υπ’αρ. 30/20-4-
2011 εγκυκλίου του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. Διακ. και του Υπ. Οικ. περί εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ
113/2010 στους Δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.καθώς και

12. Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου,  έτους  2018,   Κ.Α.  30.7131.44001  «προμήθεια  εξοπλισμού
σιντριβανιών», στον οποίο προβλέπεται πίστωση 74.400,00€ (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια
ευρώ), για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης εξοπλισμού σιντριβανιών  του Δήμου Λαρισαίων,  η
οποία έχει ψηφισθεί και εγκριθεί.

13. Την με αριθμό 3004/225-10-2018 απόφαση Δημάρχου Ανάληψη υποχρέωσης.

14.  Τις  σχετικές  τεχνικές  προδιαγραφές  και  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  του Τμήματος  Η-Μ  εργων  και
συντήρησης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

15.Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας και  γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόμος, Διατάγματα, Αποφάσεις, σχετικές Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπουν την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας προμήθειαςς, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια 
“ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ”  για  τις  ανάγκες  Η-Μ  εργων  και
συντήρησεων, της Δ/νσης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  προκήρυξης  αποτελεί  η  προμήθεια  εξοπλισμού  σιντριβανιών  του  Δήμου
Λαρισαίων, 
Οι ζητούμενες προμήθειες ε  εξοπλισμού σιντριβανιών  περιγράφονται αναλυτικά στο  παράρτημα Α΄ της
παρούσης:  

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.
Υποβρύχιος Προβολέας RGBW DMX-RDM 35W 12-24V DC 36

2.
Υποβρύχιος Προβολέας RGBW DMX-RDM 75W 12-24V DC 16

3.

Υποβρύχιος Προβολέας RGBW DMX-RDM 130W 12-24V DC 12

4.
Υποβρύχια Κουτιά Διακλάδωσης 20
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5.
Ηλεκτρικός Πίνακας 1

ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  23-11-2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα .10 π.μ. ενώπιον του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του διαγωνισμού, στο δημοτικό κατάστημα που
εδρεύει η Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαρισαίων, επί της οδού Ι.Δραγούμη 1 στον 4ο όροφο γρ. 15.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά
για το σύνολο μόνο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Οι προσφορές υποβάλλονται  επί αποδείξει (ιδιοχείρως, με ταχυδρομική αποστολή – συστημένο - ή μέσω
Courier) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαρισαίων (Ι.Δραγούμη 1, Λάρισα, 4ος όροφος, γρ. 15)
ή  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Λαρισαίων  (Ι.Δραγούμη  1,  Λάρισα,  1ος  όροφος).  Στην  περίπτωση  της
ταχυδρομικής  αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει  για το χρόνο και  το περιεχόμενο των φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και
την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/16)    

Οι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων
υπηρεσιών  αναφέρονται  στην  παρούσα  προκήρυξη,  η  οποία  θα  αναρτηθεί  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (http://www.larissa-dimos.gr// του Δήμου Λαρισαίων και θα δημοσιευθεί σε α) 1
ημερήσια τοπική εφημερίδα ..

Η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  προσφορών  ανέρχεται  σε  δώδεκα  (12)  ημέρες  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 121, παρ.1, εδ.γ΄).

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € (εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμ. ΦΠΑ 24 %
σε βάρος της με  Κ.Α. 30.7131.44001«προμήθεια εξοπλισμού σιντριβανιών» πίστωσης των 
προϋπολογισμών οικονομικού ετους 2018. του Δήμου Λαρισαίων.  

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Τα παραρτήματα της προκήρυξης τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής και θα αποτελούν και 
συμβατικά στοιχεία είναι τα:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  - Οι τεχνικές προδιαγραφές.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ -  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  - Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ -  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ -  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(άρθρο 25 του Ν.4412/16)
Α. Δικαίωμα συμμετοχής:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
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την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες  που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ'  της  παρούσας παραγράφου και  έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16),
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατωτέρω στα άρθρα 6 και 9 της παρούσας. 
Α.1  Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται  να λάβει ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της
ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16)
Α.2  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16)
Α.3 Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο.
Α.4 Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού,  η νέα
επιχείρηση  που  υπεισέρχεται  στα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  της  προηγούμενης,  υποχρεούται  να
γνωστοποιήσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  την  επελθούσα  μεταβολή  και  να  προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο
διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 6
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

(Άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016) 
6.1 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

1.Αποκλείεται  κάθε  οικονομικός  φορέας  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  όταν
αποδειχθεί, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

β) δωροδοκία, 

γ) απάτη, 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

στ) παιδική εργασία, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν
η αναθέτουσα αρχή:

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.

3.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση:

α) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση,
για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος
ή/και

β) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2,
πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  αίτησης  συμμετοχής  ή  σε  ανοικτές  διαδικασίες  της  προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,

β)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο
οικονομικός  φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φoρείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού, 

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

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν είναι  σε  θέση να προσκομίσει  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016, 

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

θ)  Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να αποδείξει,  με τα κατάλληλα μέσα, ότι  ο  οικονομικός  φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

5.Κατά παρέκκλιση  από τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β' της παρ. 4.

6.Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται
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λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από
τις περιπτώσεις της παρ. 4.

7.Οποιοσδήποτε  οικονομικός  φορέας εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα
στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να
καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις  περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φoρείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  Οικονομικός φορέας που έχει  αποκλειστεί,  με
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

8.Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο εκδίδεται  σύμφωνα με  τις  παρ.  8  και  9  του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.

9. Αποκλείεται επίσης κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης που
συμμετέχει αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση ή Συνεταιρισμό σε παραπάνω από μία προσφορές.

6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ:
Αν στο  πλαίσιο  διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης  διαπιστωθεί  ότι  συντρέχει  στο
πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει
μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 6.1 της παρούσης,
μπορεί  να  επιβληθεί  εις  βάρος  του  αποκλεισμός  από  την  συμμετοχή  σε  εν  εξελίξει  και  μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις παρ.2 – 6 του άρθρου 74 του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

(Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

α) «Εγγύηση συμμετοχής»:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποχρεούνται να
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου με το 2% της καθαρής  προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν:
- ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες,
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα)  την  άπρακτη  πάροδο της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης  επί  ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης»:
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Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Οι εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης επιστρέφονται  στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

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

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

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

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φoρείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόμενα,  των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με
την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  της  υπηρεσίας  που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Για  την  σταδιακή
αποδέσμευσή  της  απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόμενα,  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(άρθρο 92 του Ν.4412/16)
8.1 Περιεχόμενο προσφορών 
Οι προσφορές , επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
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β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) 

ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο,  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  ο  οποίος  πρέπει,  επί
ποινή αποκλεισμού, να   περιέχει τα   αναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης έγγραφα. 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού,
θα  πρέπει  να  περιγράφει  και  να  αναφέρεται  σε  όλα  τα  απαιτούμενα  από τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
παρούσας διακήρυξης στοιχεία. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, 

και
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος  πρέπει,  επί ποινή
αποκλεισμού, να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά αναλύονται στη παράγραφο 8.2.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 1
(άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16). 

8.2 Οικονομικές προσφορές
Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει την κυρίως προσφορά (οικονομική) αποτελούμενη
από το συμπληρωμένο έντυπο προσφοράς (Παράρτημα Γ΄ της παρούσης). 
8.2.1 Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/16) 
8.2.2  Στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται η τιμή εκτέλεσης των ζητούμενων υπηρεσιών η οποία
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
8.2.3  Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το φυσικό πρόσωπο
που υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 
8.2.4  Δεν πρέπει να υπάρχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.
8.2.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (άρθρο 96 παρ.6 Ν.4412/16)

8.3 Χρόνος/Παράταση ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες προσμετρούμενοι από την 
επομένη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στην παρούσα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16)

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των προσφορών. Η παράταση της ισχύος της
προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενο
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα
αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο
συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φoρείς  που συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να
παρατείνουν  την  προσφορά  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου
παράτασης της  προσφοράς τους  είτε  όχι.  Στην τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία συνεχίζεται  με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς. (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16) 

Σε  περίπτωση  αιτήματος  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς  φoρείς  που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν  τη λήξη ισχύος  των προσφορών τους,  οι  προσφορές  ισχύουν και  τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. (άρθρο 97 παρ.2 Ν.4412/16)

8.4 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.
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8.5 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. (άρθρο 57 του Ν.4412/16)

8.6 Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται  επί αποδείξει (ιδιοχείρως, με ταχυδρομική αποστολή – συστημένο - ή μέσω
Courier) στη  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Λαρισαίων  (Ι.Δραγούμη  1,  4ος  όροφος)  ή  στο
Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Λαρισαίων  (Ι.Δραγούμη  1,  1ος  όροφος)  .  Στην  περίπτωση  της  ταχυδρομικής
αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν. 

Προσφορές  που περιέρχονται  στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε  τρόπο πριν  από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ
της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. (άρθρο 96 παρ.3 Ν.4412/16)

Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  στο  αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους
των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου,  με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και  μετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. (άρθρο 96 παρ.4 Ν.4412/16)

Προσφορές  που υποβάλλονται  εκπρόθεσμα, επιστρέφονται  χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως. (άρθρο 96 παρ.5 Ν.4412/16)

8.7 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους  τους  οικονομικούς  φoρείς  που  αποτελούν  την  ένωση  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (άρθρο 96 παρ.7 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

(άρθρο 93 β) του Ν.4412/2016)
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να περιέχει: 

1) Υπεύθυνη  δήλωση του  ν.1599/1986  (Α'75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση  των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές  ή τρίτα μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 6 της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με τα
άρθρα  73  και  74  του  Ν.4412/2016),  για  τις  οποίες  οι  οικονομικοί  φoρείς  αποκλείονται  ή  μπορούν  να
αποκλεισθούν, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄ της παρούσης.

2) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής,  σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης, ποσού ίσου με το 2% της
καθαρής  προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.),  ήτοι ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ  #1.200,00 €#,
ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση  συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον  όρο  ότι  η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. (άρθρο 72
παρ.1α του Ν.4412/16)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη  τους,  τη  διάρκεια ισχύος  της  προσφοράς  και  της  εγγύησης συμμετοχής.  (άρθρο 72  παρ.1α του
Ν.4412/16)
3) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου από τα
οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι
νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
  Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων,  παρατίθεται  ενδεικτικός  κατάλογος  των  νομιμοποιητικών
εγγράφων στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης.
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4) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φoρείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση.  (άρθρο  93  του
Ν.4412/16)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Όλες  οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις,  πρέπει  να  φέρουν  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  υπογράφονται,  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  από  τον  ίδιο,  επί  εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  από τους διαχειριστές τους ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την
εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από
τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση.

Όλες  οι  αναφερόμενες  Εγγυητικές Επιστολές  και  όλες  οι  Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται  από την
παρούσα διακήρυξη, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπο.

ΓΛΩΣΣΑ:
Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

(άρθρο 90 του Ν.4412/2016)
Ισότιμες θεωρούνται  οι  προσφορές  με την ίδια  ακριβώς τιμή.  Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του  αρμοδίου  γνωμοδοτικού  συλλογικού  οργάνου  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(άρθρο 100 του Ν.4412/16)
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως
εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη
διαδικασία και  των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 “Εχεμύθεια” του
Ν.4412/2016 και τα επιμέρους στάδια αποσφράγισης θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
100, παρ.2-6, του Ν. 4412/2016. 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο
φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το  αρμόδιο  όργανο  όλα  τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο
όργανο καταχωρεί  όσους υπέβαλαν προσφορές,  καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται  σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται  και  υπογράφεται  από το ίδιο
όργανο  και  φυλάσσεται,  προκειμένου  να  αποσφραγισθεί  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τα
έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων της σύμβασης και  συντάσσει  πρακτικό  για την αποδοχή ή απόρριψη των τεχνικών
προσφορών.
γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία
και  ώρα  που  ορίζεται  από  την  ειδική  πρόσκληση  και  ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  τιμών.  Για  όσες
προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α'  και  β'  οι  φάκελοι  της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσης. 

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των
αιτήσεων συμμετοχής και  των προσφορών,  μπορεί  να γίνεται  χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση),  με το
οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
(άρθρο 117 παρ.4 ν.4412/2016) 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(άρθρο 102 του Ν.4412/16)
1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί  εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν
λαμβάνεται υπόψη.

2.Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση κλπ. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016. 

3.Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει  να εισάγει  διακρίσεις,  άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων  ή  να  έχει  ως  συνέπεια  ευνοϊκή  μεταχείριση  συγκεκριμένου  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να διευκρινίσουν,  μέσα σε  εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής  πρόσκλησης,  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής  προσφοράς  που  έχουν  υποβάλει,  αν
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

5.Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1
έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(άρθρο 103 του Ν.4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας,  η  οποία  δεν
μπορεί  να  είναι  μικρότερη  των  δέκα  (10)  ημερών  ούτε  μεγαλύτερη  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
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όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  Α΄  της  παρούσης.  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υπoβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την  κοινοποίηση σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν.  Η αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες. 

Αν,  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία που δηλώθηκαν,  είναι
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος και,  με την επιφύλαξη του  άρθρου 11,
καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του,  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα
ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 6, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με
την επιφύλαξη του  άρθρου 11, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  επιλογής η
διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται  με  τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη απόφασης  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου ως  εκπτώτου  είτε  για  τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 16 της παρούσης. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,
κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του παρόντος.  

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  από  την  παρούσα  προκήρυξη  και  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  από  τις
Υπηρεσίες και τους Φορείς (της περίπτωσης α, παράγ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ήτοι το Δημόσιο, οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Δικαστήρια όλων
των βαθμών, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς,
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  από  κρατικούς  πόρους  κατά  50%  τουλάχιστον  του  ετήσιου
προϋπολογισμού τους, οι  Δημόσιες Επιχειρήσεις  και οι  Οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.) υποβάλλονται
είτε σε πρωτότυπο είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων
τους (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Ειδικά, τα ιδιωτικά έγγραφα, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα
οποία έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα, όσων ιδιωτικών
εγγράφων  φέρουν  θεώρηση από υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  α,  παρ.  2  του άρθρου 1.  του Ν.
4250/2014 (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).
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Επίσης, έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Δικηγόρων,
πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικά, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των Ελληνικών Αρχών υποβάλλεται  σε πρωτότυπο ή σε
ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε εκτύπωση από την σχετική ιστοσελίδα του taxisnet.

Τα αντίγραφα των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης
διαδικασίας,  επέχει  θέση  υπεύθυνης  δήλωσης  του  πολίτη  ή  της  επιχείρησης,  περί  της  ακρίβειας  και
εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση
του ν.1599/1986. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων
όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως
και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης.
Όπως επίσης  την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για
μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος και μέχρι το ποσό του προϋπολογισμού.

2.  Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει. 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

4.  Τα έννομα αποτελέσματα  της  απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως  η  σύναψη της  σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και
μέσων σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσης, και
β)  κοινοποίησή  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

5.  Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα  αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

6. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος,
καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

7. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού βαρύνουν τον
Ανάδοχο και καταβάλλονται από αυτόν πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας το σχετικό
αποδεικτικό πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(άρθρο 106 του Ν.4412/2016)

1.  Η αναθέτουσα  αρχή  με  εδικά  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών  ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων  ή  συμμετεχόντων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσης διακήρυξης, ή
β) στην περίπτωση της παρ.6 του άρθρου 15 της παρούσης.

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε)  στην  περίπτωση  λήξης  και  του  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  των  προσφορών  και  μη
αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί συνέχισης της διαδικασίας λόγω εξυπηρέτησης του
δημόσιου συμφέροντος (παρ.4 άρθρ. 97 του Ν.4412/2016). 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος. 

3.  Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει,
παράλληλα  με  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  σύναψης,  και  την  επανάληψη  οποιασδήποτε  φάσης  της
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.

   ΑΡΘΡΟ 17
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΟΡΟΙ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία   ανάρτησης της υπογεγραμμένης από
τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενα (1) μήνα από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

Παράταση διάρκειας:
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη
σύµβαση,  η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  µπορεί  να παρατείνεται  μέχρι  το 50% αυτής,  ύστερα  από
σχετικό  αίτημα  του  αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.(άρθρο 217, παρ.2 του Ν.4412/16)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί  τις  υποχρεώσεις στους  τομείς  του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 
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Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α.  Η  προμήθεια   παραδόθηκε  ολόκληρη   η  ποσότητα  ή  σε  περίπτωση  διαιρετού  υλικού  η  ποσότητα  που
παραδόθηκε  υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο .
Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ.  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και

αποδεσμεύθηκαν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα  προβλεπόμενα  από  τη  σύμβαση.  (άρθρο  202  του
Ν.4412/2016)

 ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 133 του Ν.4412/16)
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί,  υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,  να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  6.1  του  άρθρου  6  της  παρούσης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(άρθρο 216 του Ν.4412/2016)
Ι. Αρμόδια υπηρεσία
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’
ύλην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Ηλεκρομηχανολογικών και Συντήρησης , της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΙΙ. Αρμοδιότητες υπηρεσίας
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν:
-   στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου,
-   στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(άρθρα 219 & 220 του Ν.4412/2016)
I. Αρμόδιο όργανο - Επιτροπή παραλαβής υλικών
Η  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  παρούσας  θα  πραγματοποιείται  από  την  αρμόδια  τριμελή  Επιτροπή
παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου.
II. Πρόσκληση αναδόχου 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος δύναται δε, να παραστεί και ο ανάδοχος.
III. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.  
IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο µε απόφασή του, η
οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα μεγαλύτερο  των  30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
V. Έλεγχοι σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της
επιτροπής  που  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από
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την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

VI. Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με
έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση  της  επιτροπής  παραλαβής,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάσταση  των  υπηρεσιών  ή/και
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. (άρθρο 220 παρ.1 Ν.4412/16)

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 220 παρ.2 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(άρθρο 200 του Ν.4412/2016)
Το συνολικό ποσό της ανάθεσης θα αντιστοιχεί σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
I. Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή στον Ανάδοχο του τιμήματος ης προμήθειας θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την αρμόδια Υπηρεσία και την έκδοση του σχετικού εντάλματος
πληρωμής από το Δήμο. 
II. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις υπηρεσιών
Για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή,
β) Τιµολόγιο του αναδόχου,
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»,
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή,
µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16)
III. Εξόφληση τιμήματος
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του
τιμολογίου και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.  Σε περίπτωση που η πληρωμή
καθυστερήσει  από  την  αναθέτουσα  αρχή  τριάντα  (30)  ημερολογιακές  ημέρες  μετά  την  ημερομηνία
παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να
απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

(άρθρο 203 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
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α)  Εάν  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική
πρόκληση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν  κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης. 
β)  αν  δεν  εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  γραπτές  εντολές  της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
γ)  αν  υπερέβη  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  λαμβανομένων  υπόψη  των
παρατάσεων. (άρθρο 203 παρ.1 Ν.4412/16)

Στην  περίπτωση  συνδρομής  λόγου  έκπτωσης  του αναδόχου  από σύμβαση παροχής  υπηρεσιών  κατά  την
περίπτωση  γ'  της  παραγράφου  1,  η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  στον  ανάδοχο  ειδική  όχληση,  η  οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Στην  απόφαση  προσδιορίζονται  οι  λόγοι  της  μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους
που οδήγησαν σε αυτήν. (άρθρο 203 παρ.2 Ν.4412/16)

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται  έκπτωτος  από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. (άρθρο 203 παρ.3 Ν.4412/16)

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α)  Ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά  περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των  συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74. (άρθρο 203 παρ.4 Ν.4412/16) 
    
Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα  περιστατικά  που συνιστούν  την  ανωτέρα βία,  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να προσκομίσει  στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 Ν.4412/16)
     

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

(Άρθρο 127 του Ν.4412/16)
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  μετά  από  σχετική
γνωμοδότηση  της  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  του  άρθρου  221,  παρ.11α  του  Ν.4412/2016,  εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
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υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 24 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
(άρθρο 218 του Ν.4412/16)

 Ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  πλήρη,  πιστή  και  εμπρόθεσμη  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας
διακήρυξης. Ειδικότερα ευθύνεται για την έγκαιρη και με την δέουσα επιμέλεια παροχή των ζητούμενων
υπηρεσιών. 
 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας,  επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 2,5% επί  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
(άρθρο 205 Ν.4412/16)

Σε  περίπτωση  διαφορών,  που  ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  την  εκτέλεση  ή  την
εφαρμογή  της  Σύμβασης  ή  εξ  αφορμής  της,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε
προσπάθεια  για  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών
συναλλακτικών ηθών.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 20 “VI. Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση”, 22 “Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου” και 24
“Ποινικές ρήτρες” της παρούσης,  να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική  προσφυγή.  

Κατά τα λοιπά, οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.
3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 26
ΔΑΠΑΝΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος  βαρύνεται  με  κράτηση  0,06% υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ  επί  συμβατικού  ποσού  (άνευ  ΦΠΑ),  τέλη
χαρτοσήμου 3% επί ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ,  υπέρ ΟΓΑ 20% επί τελών χαρτοσήμου, κράτηση φόρου 3% και
έξοδα  δημοσίευσης  περίληψης  της  παρούσης  (αρχικής  και  τυχόν  επαναληπτικής).  Ο  ΦΠΑ  βαρύνει  την
Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΑΡΘΡΟ 27 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πληροφορίες, έντυπα, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης, μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι  από το τμήμα  H-M Εργων και  Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Λαρισαίων, Ι.Δραγούμη 1, 4ος όροφος, κ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Ηλία, hm@   larissa-dimos.gr , Τηλ:2413-500277,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
1. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος καθώς και στο portal
του Δήμου Λαρισαίων, δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

2. Τα τεύχη της προκήρυξης θα είναι διαθέσιμα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στον ιστότοπο του Δήμου Λαρισαίων
http:// www. larissa-dimos.gr 

3. Τον  ανάδοχο  της  παροχής  υπηρεσίας  βαρύνουν  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  (υπέρ  Δημοσίου,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  για  τους  Ο.Τ.Α.  α΄  βαθμού,  εισφορές  κλπ.,  που  αναφέρονται  στη  συγγραφή
υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του

4.   Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα.

  Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  Η/Μ

Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                                      Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ
  
                                                                      Ο
                                         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                    
                                               Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από ανα-
γνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, 
VDE, CEN, BSI Βασικά πρότυπα: ΕΝ 60598-1:2008 +Α11:2009, ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012, CE,   
κλπ.) κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα 
πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική δια-
δικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Όλα  τα  υλικά  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας,  χωρίς  βλάβες  ή  ελαττώματα,  σύμφωνα  με  όσα
ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το
χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα
έχουν  περάσει  από  εργαστηριακούς  ελέγχους,  δοκιμές,  μετρήσεις,  προκειμένου  να  πιστοποιείται  η
ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω
Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και
ομοιογένειας  της  κατασκευής.  Όλα τα  προσκομιζόμενα  υλικά θα είναι  κατάλληλα συσκευασμένα και
σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος
παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα,
σύγχρονα,  καινούργια,  άριστης  ποιότητας  και  θα  ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές  αυτές,  στα
εγκεκριμένα  πρότυπα,  στα  εγκεκριμένα  δείγματα  και  θα  συνοδεύονται  από  όλα  τα  προβλεπόμενα
έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.
Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε
περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από τις τυποποιημένες
διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία της εγκατάστασης
Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της
προμήθειας,  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  οποίας  παρουσιάζονται  αναλυτικότερα  στον  πίνακα  που
ακολουθεί:

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ RGBW - DMX-
RDM, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και χωρίς λειτουργικά προβλήματα ανακαίνισης του φωτισμού
του καταρράκτη και την μελλοντική τεχνική υποστήριξη, ο ειδικός εξοπλισμός τους, όπως π.χ. 
προβολείς, καλώδια, LED φωτιστικά, τροφοδοτικά (controllers, αισθητήρες, ηλεκτρολογικά μέρη, DMX-
RDM controller), θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, κορυφαίας ποιότητας, σύγχρονης τεχνολογίας, με 
βιομηχανοποιημένα και τυποποιημένα προϊόντα, βασισμένα στα Διεθνή τεχνολογικά STANDARDS 
(σιντριβανιών). 

Ο υπό προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, πρέπει να διαθέτει πιστοποιήσεις 
ποιότητας ISO 9001-2008, ή μεταγενέστερο και εγκρίσεις κυκλοφορίας CE Ευρώπης . 

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι: 
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Α΄.  Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας.

Β΄.  100% κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.
Γ΄.  Εξειδικευμένα υλικά για μακροχρόνια λειτουργία του συστήματος. 
Δ΄.  Ασφαλής λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, DMX-RDM.
Ε΄.   Εξοικονόμηση ενέργειας. 
ΣΤ΄. Αποτελεσματική και εύκολη συντήρηση. 
Ζ΄.   Διασφάλιση ανταλλακτικών και service. 
Η΄.  Τεχνική υποστήριξη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ DMX-RDM CONTROLLER

Ο  πολυκάναλος  DMX-RDM  Controller  θα  περιλαμβάνει  τα  προγράμματα  φωτισμού  και
επιπλέον  σενάρια  φωτισμού  με  πρωτοποριακά  θέματα  όπως:  Εναλλασσόμενος  –  σε  εκατοντάδες
συνδυασμούς,  κινούμενα  κύματα  πολύχρωμου  ή  μονόχρωμου  φωτισμού,  που  θα  ακολουθούν  με
χρονική ακρίβεια τη ταχύτητα ροής του νερού στην υδάτινη επιφάνεια του καταρράκτη, με επί τόπου
αρχικές  ρυθμίσεις,  παραμετροποιήσεις  και  συγχρονισμό  του  Software  της  μονάδας  DMX-RDM.  Με
ενσωματωμένο σύστημα χρονικού προγραμματισμού με LCD οθόνη οπίσθιου φωτισμού με αυτόματη
επιλογής τεσσάρων ανεξάρτητων προγραμμάτων και σεναρίων. Για παράδειγμα σε ημέρες εκδηλώσεων:
Σενάρια χρωμάτων με τα εθνικά χρώματα της Ελλάδος ή άλλων χωρών, χριστουγεννιάτικου φωτισμού
με λάμψεις τα χρώματα της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου ή οποιασδήποτε εκδήλωσης. Για το λόγο
αυτό, η μονάδα DMX-RDM θα έχει τη δυνατότητα για  νέα σενάρια φωτισμού που θα προγραμματίζονται
σε laptop ή θα αποστέλλεται μέσω Internet από τον ανάδοχο επί πληρωμή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED RGBW 35W (±10%) DMX – RDM (1.500 LUMENS) ΠΕΡΙΠΟΥ

Ο προβολέας,  συνολικής  ισχύος  35W  (±10%)  θα  πρέπει  να  είναι  υψηλών προδιαγραφών,  υψηλής
ποιότητας, υποβρύχιος (IP68) με δυνατότητα λειτουργίας και εκτός νερού, εξελιγμένης τεχνολογίας, με
προηγμένες  τεχνολογίες  ελέγχου,  επικοινωνίας,  προστασίας  και  μείωσης  κόστους  λειτουργίας  και
ενεργειακού αποτυπώματος. Η εξελιγμένη τεχνολογία θα αφορά την πολυχρωμία των πιδάκων, το DMX-
RDM πρωτόκολλο θα λειτουργεί απευθείας στην πλακέτα, χωρίς μετατροπέα (Converter που μετατρέπει
το DMX/RDM πρωτόκολλο σε απλοϊκό και ευπαθές PWM ηλεκτρικό έλεγχο).

Ο  προβολέας  θα  πρέπει  να  είναι  τεχνολογίας  DMX-RDM  ελέγχου  με  αμφίδρομη  επικοινωνία  και
τροφοδοσία  μέσα  από  ένα  (1)  καλώδιο.  Μέσω  της  αμφίδρομης  επικοινωνίας  θα  πρέπει  να
επιτυγχάνονται οι εξής λειτουργίες μεταξύ συστήματος ελέγχου και προβολέα:
•  Έλεγχος χρώματος φωτισμού σε τουλάχιστον 256 επίπεδα ανά χρώμα.
•  Ανάγνωση, τροποποίηση και αποθήκευση διεύθυνσης λειτουργίας, (διευθυνσιοδότηση).
•  Και επιπλέον ελέγχους.
Λόγω της μακροζωίας των σύγχρονων LED ύψιστης ποιότητας (εκτιμώμενο 30 χρόνια με καθημερινή
λειτουργία) το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι αυξημένης ανθεκτικότητας στη διάβρωση και στη
μηχανική αντοχή. Συγκεκριμένα, το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο κράμα
σειράς AISI 316L, πάχους 4 έως 5mm, πρωτογενούς παραγωγής από αναγνωρισμένο χαλυβουργείο με
πιστοποιητικό παραγωγής και χημικής ανάλυσης του μετάλλου.
Το  σώμα  του  προβολέα  θα  υπόκειται  σε  κατεργασία  διαμόρφωσης  σε  2-3  επίπεδα  με  τεχνολογία
πρεσαρίσματος για τη δημιουργία  των αντίστοιχων νεύρων και  επιπέδων σε βάθος 5-6cm όπου θα
μεγιστοποιείται η μηχανική αντοχή, η σκληρότητα της κατασκευής και η ανθεκτικότητα του σώματος του
προβολέα σε μηχανικές καταπονήσεις και διατμητικές τάσεις.
Δεν θα γίνονται δεκτοί επι ποινή απόρριψης προσφοράς προβολείς κατασκευασμένοι από υλικά που δεν
επιδέχονται τις πιο πάνω κατεργασίες βελτίωσης και μεγιστοποίησης της αξιοπιστίας της κατασκευής
όπως υλικά κατασκευής του προβολέα από μπάρες (βέργες) ανοξείδωτου χάλυβα ή μεγάλου πάχους
λαμαρίνα  ή προβολείς χυτευμένους σε χυτήριο για αποφυγή τυχόν κατασκευής με υλικά SKRAP μη
πρωτογενούς  παραγωγής  που  μπορεί  να  ενσωματώνουν  μικρούς  πόρους  από  φυσαλίδες  κατά  τη
χύτευση.Της ίδιας κατηγορίας υλικά ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L.
Τα LED θα είναι τύπου High-Power, 4 χρωμάτων RGBW (Red, Green, Blue, White), με υψηλή απόδοση,
τουλάχιστον 1500 πραγματικά lumens. Στο σύνολο θα υπάρχουν τουλάχιστον 12 LED, με ομοιόμορφη
κατανομή στην επιφάνεια του προβολέα. Ο χρόνος ζωής των LED πρέπει να είναι 70-100.000 ώρες κατά
το πρότυπο LM80. Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει φάκελο με τα φωτομετρικά στοιχεία και διαγράμματα
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απόδοσης των προβολέων. Η πλακέτα φωτισμού θα πρέπει να λειτουργεί με κυμαινόμενη τάση 12 έως
24V DC.

Ο προβολέας θα πρέπει να έχει πραγματική λειτουργία flicker-free για λόγους αποφυγής ενόχλησης και
υγείας του κοινού με ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 1500-2000 φορών ανα δευτερόλεπτο. 
Θα έχει προστασίες από αντίστροφη πολικότητα, ενεργητική και παθητική θερμική προστασία, safe-off
και ενσωματωμένο έλεγχο θερμικής αυτοπροστασίας τουλάχιστον 60 επιπέδων για τη διασφάλιση του
μεγάλου  όριου  ζωής  των  LED  καθώς  και  την  προστασία  των  LED  από  σύντομη  γήρανση  και
καταστροφή.
Για τη γρήγορη απόρριψη της θερμοκρασίας το σώμα του προβολέα δεν θα έχει μεγαλύτερο πάχος από
5mm. Εξωτερικά θα έχει κατάλληλη επεξεργασία μη επικάθισης αλάτων τα οποία περιορίζουν τη ψύξη
των LED.

(Η μη τήρηση των ανωτέρω θα είναι αιτία απόρριψης της προσφοράς)

ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED RGBW 75W (±10%) DMX – RDM 
(4.000 LUMENS) ΠΕΡΙΠΟΥ

Ο προβολέας,  συνολικής  ισχύος  75W  (±10%)  θα  πρέπει  να  είναι  υψηλών προδιαγραφών,  υψηλής
ποιότητας, υποβρύχιος (IP68) με δυνατότητα λειτουργίας και εκτός νερού, εξελιγμένης τεχνολογίας, με
προηγμένες  τεχνολογίες  ελέγχου,  επικοινωνίας,  προστασίας  και  μείωσης  κόστους  λειτουργίας  και
ενεργειακού αποτυπώματος. Η εξελιγμένη τεχνολογία θα αφορά την πολυχρωμία των πιδάκων, το DMX-
RDM πρωτόκολλο θα λειτουργεί απευθείας στην πλακέτα, χωρίς μετατροπέα (Converter που μετατρέπει
το DMX/RDM πρωτόκολλο σε απλοϊκό και ευπαθές PWM ηλεκτρικό έλεγχο).
Ο  προβολέας  θα  πρέπει  να  είναι  τεχνολογίας  DMX-RDM  ελέγχου  με  αμφίδρομη  επικοινωνία  και
τροφοδοσία  μέσα  από  ένα  (1)  καλώδιο.  Μέσω  της  αμφίδρομης  επικοινωνίας  θα  πρέπει  να
επιτυγχάνονται οι εξής λειτουργίες μεταξύ συστήματος ελέγχου και προβολέα:
•  Έλεγχος χρώματος φωτισμού σε τουλάχιστον 256 επίπεδα ανά χρώμα.
•  Ανάγνωση, τροποποίηση και αποθήκευση διεύθυνσης λειτουργίας, (διευθυνσιοδότηση).
•  Και επιπλέον ελέγχους.
Λόγω της μακροζωίας των σύγχρονων LED ύψιστης ποιότητας (εκτιμώμενο 30 χρόνια με καθημερινή
λειτουργία) το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι αυξημένης ανθεκτικότητας στη διάβρωση και στη
μηχανική αντοχή. Συγκεκριμένα, το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο  κράμα
σειράς AISI 316L, πάχους 4 έως 5mm, πρωτογενούς παραγωγής από αναγνωρισμένο χαλυβουργείο με
πιστοποιητικό παραγωγής και χημικής ανάλυσης του μετάλλου.
Το  σώμα  του  προβολέα  θα  υπόκειται  σε  κατεργασία  διαμόρφωσης  σε  2-3  επίπεδα  με  τεχνολογία
πρεσαρίσματος για τη δημιουργία  των αντίστοιχων νεύρων και  επιπέδων σε βάθος 5-6cm όπου θα
μεγιστοποιείται η μηχανική αντοχή, η σκληρότητα της κατασκευής και η ανθεκτικότητα του σώματος του
προβολέα σε μηχανικές καταπονήσεις και διατμητικές τάσεις.
Δεν θα γίνονται δεκτοί επι ποινή απόρριψης προσφοράς προβολείς κατασκευασμένοι από υλικά που δεν
επιδέχονται τις πιο πάνω κατεργασίες βελτίωσης και μεγιστοποίησης της αξιοπιστίας της κατασκευής
όπως υλικά κατασκευής του προβολέα από μπάρες (βέργες) ανοξείδωτου χάλυβα ή μεγάλου πάχους
λαμαρίνα  ή προβολείς χυτευμένους σε χυτήριο για αποφυγή τυχόν κατασκευής με υλικά SKRAP μη
πρωτογενούς  παραγωγής  που  μπορεί  να  ενσωματώνουν  μικρούς  πόρους  από  φυσαλίδες  κατά  τη
χύτευση ίδιας κατηγορίας ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L.
Τα LED θα είναι τύπου High-Power, 4 χρωμάτων RGBW (Red, Green, Blue, White), με υψηλή απόδοση,
τουλάχιστον 4000 πραγματικά lumens. Στο σύνολο θα υπάρχουν τουλάχιστον 27 LED, με ομοιόμορφη
κατανομή στην επιφάνεια του προβολέα. Ο χρόνος ζωής των LED πρέπει να είναι 70-100.000 ώρες κατά
το πρότυπο LM80. Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει φάκελο με τα φωτομετρικά στοιχεία και διαγράμματα
απόδοσης των προβολέων. Η πλακέτα φωτισμού θα πρέπει να λειτουργεί με κυμαινόμενη τάση 12 έως
24V DC.
Ο προβολέας θα πρέπει να έχει πραγματική λειτουργία flicker-free για λόγους αποφυγής ενόχλησης και
υγείας του κοινού με ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 1500-2000 φορών ανα δευτερόλεπτο. 
Θα έχει προστασίες από αντίστροφη πολικότητα, ενεργητική και παθητική θερμική προστασία, safe-off
και ενσωματωμένο έλεγχο θερμικής αυτοπροστασίας τουλάχιστον 60 επιπέδων για τη διασφάλιση του
μεγάλου  όριου  ζωής  των  LED  καθώς  και  την  προστασία  των  LED  από  σύντομη  γήρανση  και
καταστροφή.
Για τη γρήγορη απόρριψη της θερμοκρασίας το σώμα του προβολέα δεν θα έχει μεγαλύτερο πάχος από
5mm. Εξωτερικά θα έχει κατάλληλη επεξεργασία μη επικάθισης αλάτων τα οποία περιορίζουν τη ψύξη
των LED.
(Η μη τήρηση των ανωτέρω θα είναι αιτία απόρριψης της προσφοράς)
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ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED RGBW 130W (±10%) DMX – RDM (7.000 LUMENS)
ΠΕΡΙΠΟΥ

Ο προβολέας,  συνολικής ισχύος 130W (±10%) θα πρέπει  να είναι  υψηλών προδιαγραφών,  υψηλής
ποιότητας, υποβρύχιος (IP68) με δυνατότητα λειτουργίας και εκτός νερού, εξελιγμένης τεχνολογίας, με
προηγμένες  τεχνολογίες  ελέγχου,  επικοινωνίας,  προστασίας  και  μείωσης  κόστους  λειτουργίας  και
ενεργειακού αποτυπώματος. Η εξελιγμένη τεχνολογία θα αφορά την πολυχρωμία των πιδάκων, το DMX-
RDM πρωτόκολλο θα λειτουργεί απευθείας στην πλακέτα, χωρίς μετατροπέα (Converter που μετατρέπει
το DMX/RDM πρωτόκολλο σε απλοϊκό και ευπαθές PWM ηλεκτρικό έλεγχο).
Ο  προβολέας  θα  πρέπει  να  είναι  τεχνολογίας  DMX-RDM ελέγχου  με  αμφίδρομη  επικοινωνία  και
τροφοδοσία  μέσα  από  ένα  (1)  καλώδιο.  Μέσω  της  αμφίδρομης  επικοινωνίας  θα  πρέπει  να
επιτυγχάνονται οι εξής λειτουργίες μεταξύ συστήματος ελέγχου και προβολέα:
•  Έλεγχος χρώματος φωτισμού σε τουλάχιστον 256 επίπεδα ανά χρώμα.
•  Ανάγνωση, τροποποίηση και αποθήκευση διεύθυνσης λειτουργίας, (διευθυνσιοδότηση).
•  Και επιπλέον ελέγχους.
Λόγω της μακροζωίας των σύγχρονων LED ύψιστης ποιότητας (εκτιμώμενο 30 χρόνια με καθημερινή
λειτουργία) το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι αυξημένης ανθεκτικότητας στη διάβρωση και στη
μηχανική αντοχή. Συγκεκριμένα, το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο κράμα
σειράς AISI 316L, πάχους 4 έως 5mm, πρωτογενούς παραγωγής από αναγνωρισμένο χαλυβουργείο με
πιστοποιητικό παραγωγής και χημικής ανάλυσης του μετάλλου.
Το  σώμα  του  προβολέα  θα  υπόκειται  σε  κατεργασία  διαμόρφωσης  σε  2-3  επίπεδα  με  τεχνολογία
πρεσαρίσματος για τη δημιουργία  των αντίστοιχων νεύρων και  επιπέδων σε βάθος 5-6cm όπου θα
μεγιστοποιείται η μηχανική αντοχή, η σκληρότητα της κατασκευής και η ανθεκτικότητα του σώματος του
προβολέα σε μηχανικές καταπονήσεις και διατμητικές τάσεις.
Δεν θα γίνονται δεκτοί επι ποινή απόρριψης προσφοράς προβολείς κατασκευασμένοι από υλικά που δεν
επιδέχονται τις πιο πάνω κατεργασίες βελτίωσης και μεγιστοποίησης της αξιοπιστίας της κατασκευής
όπως υλικά κατασκευής του προβολέα από μπάρες (βέργες) ανοξείδωτου χάλυβα ή μεγάλου πάχους
λαμαρίνα  ή προβολείς χυτευμένους σε χυτήριο για αποφυγή τυχόν κατασκευής με υλικά  SKRAP μη
πρωτογενούς  παραγωγής  που  μπορεί  να  ενσωματώνουν  μικρούς  πόρους  από  φυσαλίδες  κατά  τη
χύτευση ίδιας κατηγορίας ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L.
Τα LED θα είναι τύπου High-Power, 4 χρωμάτων RGBW (Red, Green, Blue, White), με υψηλή απόδοση,
τουλάχιστον 7000 πραγματικά lumens. Στο σύνολο θα υπάρχουν τουλάχιστον 42 LED, με ομοιόμορφη
κατανομή στην επιφάνεια του προβολέα. Ο χρόνος ζωής των LED πρέπει να είναι 70-100.000 ώρες κατά
το πρότυπο LM80. Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει φάκελο με τα φωτομετρικά στοιχεία και διαγράμματα
απόδοσης των προβολέων. Η πλακέτα φωτισμού θα πρέπει να λειτουργεί με κυμαινόμενη τάση 12 έως
24V DC.
Ο προβολέας θα πρέπει να έχει πραγματική λειτουργία flicker-free για λόγους αποφυγής ενόχλησης και
υγείας του κοινού με ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 1500-2000 φορών ανα δευτερόλεπτο. 
Θα έχει προστασίες από αντίστροφη πολικότητα, ενεργητική και παθητική θερμική προστασία, safe-off
και ενσωματωμένο έλεγχο θερμικής αυτοπροστασίας τουλάχιστον 60 επιπέδων για τη διασφάλιση του
μεγάλου  όριου  ζωής  των  LED  καθώς  και  την  προστασία  των  LED  από  σύντομη  γήρανση  και
καταστροφή.
Για τη γρήγορη απόρριψη της θερμοκρασίας το σώμα του προβολέα δεν θα έχει μεγαλύτερο πάχος από
5mm. Εξωτερικά θα έχει κατάλληλη επεξεργασία μη επικάθισης αλάτων τα οποία περιορίζουν τη ψύξη
των LED.

(Η μη τήρηση των ανωτέρω θα είναι αιτία απόρριψης της προσφοράς)

ΚΟΥΤΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Για τη συνδεσμολογία των υποβρύχιων προβολέων θα χρειαστούν 20 κουτιά υποβρύχιων 
ηλεκτρικών συνδέσεων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΙP65 ΜΕ ΝΑΝΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Ο ηλεκτρικός  πίνακας του  σιντριβανιού θα κατασκευαστεί  βάσει  των λειτουργικών και  ασφαλιστικών
διατάξεων αντλιών, προβολέων και ηλεκτρονικών μονάδων. Το σιντριβάνι θα λειτουργεί με Αυτόματη και
χειροκίνητη λειτουργία. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι μεταλλικός, στεγανός, εξωτερικού χώρου ΙΡ 65 και
θα  πληρεί  όλες  τις  απαραίτητες  διατάξεις  λειτουργίας  και  προστασίας  των  μηχανημάτων  με
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πιστοποιητικά ποιότητας και εγκρίσεις κυκλοφορίας CE Ευρώπης, UL Αμερικής, LLOYD’S Ναυτιλίας. 
Θα περιλαμβάνει όλες τις μονάδες χειρισμού και ελέγχου των αντλιών και των προβολέων. Ο πίνακας
και το ηλεκτρολογικό υλικό είναι πιστοποιημένα κατά το CE Ευρώπης.
Πιστοποιήσεις
UL,  CSA, VDE,  TUV,  Germanischer  Lloyd,  Lloyds  Register  of  Shipping,  Det  Norske Veritas,  USSR
Register of Shipping
Τεχνικά Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού πίνακα:
Είδος στεγανότητας   
IP 65  DIN 40050  BS 5490.
Βαφή
Ηλεκτροστατική  εποξική  βαφή  πολλών  επιστρώσεων  με  απόχρωση  RAL  –  7032  των  ηλεκτρικών
πινάκων κανονισμού Ε.Ε.
Μεταλλικό κιβώτιο
Ανθεκτική  κατασκευή  από  1.25  χιλ.  έως  1.50  χιλ.  πάχους  έλασμα  χάλυβα  διαμορφωμένο  και
συγκολλημένο από ένα έλασμα υλικού με προστατευτικό αυλάκι γύρω από τον οπλισμό της πόρτας.
Πίσω κάλυμμα με  έτοιμες  τρύπες  για επίτοιχη  στήριξη.  Δάπεδο κιβωτίου με φλάντζα,  καλυμμένη με
έλασμα χάλυβα.
Πόρτα
Πόρτα με άνοιγμα 120 μοίρες  προστατευμένη με ακροδέκτη  γειώσεως και  κλειδαριές  ασφαλείας  με
εσωτερικούς μεντεσέδες. 1.5 χιλ. έως 2 χιλ. έλασμα χάλυβα, μονωμένη με αφρώδες υλικό, διάτρητες
κάθετες βάσεις στήριξης και στις δύο πλευρές, με βιδωτούς μεντεσέδες. Η γωνία ανοίγματος  είναι 130
μοίρες σύμφωνα με το VDI (μπορεί  να φτάσει έως και τις  180 μοίρες),  αφαλός κλειδαριάς με κλειδί
«γερμανικού» τύπου σύμφωνα με  DΙΝ 43668.
Πλάκα στήριξης
 2-3 χιλ. έλασμα χάλυβα με ανοίγματα για τοποθέτηση στο επιθυμητό βάθος, γαλβανισμένο.
Μετόπη   
 Προστατευτική μετόπη από ανοξείδωτο χάλυβα.
Επεξεργασία Επιφάνειας
 - Πλαισίου: 
 - Απολίπανση και νανοκεραμική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική προστασία 
  - Εμβάπτιση ηλεκτροφόρησης σε RAL 7044 για μέγιστη προστασία από διάβρωση, πάχους περίπου
20μm.
  - Επίπεδων επιφανειών:
  - Απολίπανση και νανοκεραμική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική προστασία.
    - Εμβάπτιση ηλεκτροφόρησης σε RAL 7044 για μέγιστη προστασία από διάβρωση, πάχους περίπου
20μm.
       - Επιπρόσθετη βαφή πούδρας σε RAL 7032 πάχους περίπου 70μm έως 110μm.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει:
Γενικό διακόπτη 3 x 40A
Γενικές ασφάλειες 
Ενδεικτική λυχνία (παροχής ρεύματος)
Αυτόματο διακόπτη αντιηλεκτροπληξίας Fi 30mA 
Ηλεκτρονική μονάδα επιτήρησης στάθμης
Εντολή ελέγχου ηλεκτροβάνας 24V AC
Ηλεκτρονική μονάδα επιτήρησης ανέμου
Ένας χρονοδιακόπτης φωτισμού με εφεδρεία 100h
Τροφοδοτικά Switching power supply φωτισμού 24V DC
Πολυκάναλος DMX-RDM Controller
Software του Controller με προγράμματα και σενάρια φωτισμού
Διάφορα μικροϋλικά για την συναρμολόγηση του ηλεκτρικού πίνακα  
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                                               ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

Η μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών που περιγράφονται στη μελέτη, ασαφή και ατεκμηρίωτα
στοιχεία ή στοιχεία που δεν αφορούν την προμήθεια της παρούσας μελέτης, θα είναι αιτία μη αποδοχής
και απόρριψης της προσφοράς. Υποχρεωτικά όλα θα αποδεικνύονται.
Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει αντίγραφο του εν ισχύ πιστοποιητικού του εργοστασίου κατασκευής:
ISO 9001-2008 (ή μεταγενέστερο), που θα αφορά τους τομείς:
 Την κατασκευή υποβρύχιων προβολέων
 Την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων
 Τον αριθμό μητρώου DMX-RDM του κατασκευαστή
 Πιστοποιητικά CE – IP68
Λόγω εξελιγμένης τεχνολογίας του συστήματος φωτισμού DMX-RDM  ο προμηθευτής των προβολέων
θα  πρέπει  να  έχει  εγκαταστήσει  στο  παρελθόν  ίδιας  τεχνολογίας  και  προυπολογισμού  συστήματα,
τουλάχιστον 3 όμοια έργα όπου και θα αναφερθεί λεπτομερώς με τα στοιχεία των έργων καταθέτοντας
συγχρόνως αν διαθέτει σχετικές φωτογραφίες και βίντεο.
Τα πρωτότυπα εμπορικά έντυπα του κατασκευαστή (προσπέκτους), όχι φωτοτυπίες ή εκτυπώσεις από
το διαδίκτυο, με παρουσίαση των προϊόντων που παράγει η εταιρία με φωτογραφίες, τεχνική περιγραφή,
σχέδια, διαστάσεις (π.χ. προβολείς, controllers, κλπ.).
Να καταθέσει εάν διαθέτει επαγγελματικό έντυπο παρουσίασης των έργων και των προμηθειών που έχει
εκτελέσει πρόσφατα και τα 2-3 τελευταία χρόνια (όχι σελίδες με φωτοτυπίες).
Να καταθέσει λίστα με τα έργα και προμήθειες που έχει εκτελέσει πρόσφατα και τα τελευταία 2 χρόνια.
Κατάθεση αναλυτικών περιγραφών, στοιχείων κατασκευής, προέλευσης 
       και Datasheet των κάτωθι από τους διαγωνιζόμενους:
 DMX-RDM controller ως τεχνικές προδιαγραφές 
 Υποβρύχιων Προβολέων DMX-RDM 35/75 & 130W
 Φωτοτεχνικά στοιχεία προβολέων
 IES FILE Προβολέων
 LED που χρησιμοποιούνται στους υποβρύχιους προβολείς
 Οπτικών φακών LED
 Καλωδίων
 Ηλεκτρονικής μονάδας 24V DC τροφοδοσίας προβολέων
Σχέδια σε ΑutoCAD 2D:
Τα σχέδια με τις διαστάσεις των υποβρύχιων προβολέων
 Ηλεκτρικό διάγραμμα σύνδεσης και λειτουργίας των προβολέων 
 Ηλεκτρικό διάγραμμα ηλεκτρονικών μονάδων
Ηλεκτρικό διάγραμμα ηλεκτρικού πίνακα

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να καταθέσει:
Οδηγίες συντήρησης των προβολέων Οδηγίες αποφυγής ζημιών
 Οδηγίες λειτουργίας των μονάδων DMX-RDM

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΧΡΟΝΩΝ

 (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)
Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει πρωτότυπη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη εργοστασιακή εγγύηση

καλής λειτουργίας των προβολέων διάρκειας  2  χρόνων με βεβαίωση προς τον Δήμο Λάρισας του
κατασκευαστή  των  υποβρύχιων  προβολέων  ότι  σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  τεχνικής  βλάβης  ή
προβλήματος  πχ.  από  οξείδωση  ,  είσοδος  νερού  και  υγρασίας,  γρήγορης  μείωσης  της  φωτεινής
απόδοσης των προβολέων, βλάβης των LED ή των ηλεκτρονικών ,εσωτερικό θάμπωμα του κρύσταλλου
υποχρεούται άμεσα να επισκευαστεί ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προβολέα ή το σύνολο τους.

Θα γίνεται δεκτή μόνο εργοστασιακή εγγύηση.
Δεν  θα  γίνονται  δεκτές  εμπορικές  εγγυήσεις  και  βεβαιώσεις  από  εμπόρους  ή  αντιπροσώπους  ή

εργολάβους που μελλοντικά να μην ασκούν το ίδιο αντικείμενο.
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
Ο προσωρινός  μειοδότης  είναι  υποχρεωμένος  άμεσα  να  προσκομίσει  και  να  προβεί  ενώπιον  της

υπηρεσίας και πριν την υπογραφή του συμφωνητικού να επιδείξει σε πλήρη λειτουργία τα εξής :
Α. Έναν υποβρύχιο προβολέα από κάθε τύπο που ζητούνται από τη μελέτη σε πλήρη λειτουργία βάση

των προδιαγραφών με λειτουργία και εκτός νερού.
Β. Την επίδειξη και πλήρη λειτουργία του πολυκάναλου DMX – RDM CONTROLLER, το λειτουργικό

DMX – RDM, διάφορα προγράμματα – σενάρια από προηγούμενα έργα σε σιντριβάνια ή καταρράκτες
που έχει προμηθεύσει. (όχι απλής κονσόλας DJ).

Γ. Επίδειξη προγραμματισμού DMX – RDM σεναρίου μέσω tablet.
Δ. Την επίδειξη της αμφίδρομης λειτουργίας και τις πληροφορίες του πρωτόκολλου RDM θερμοκρασίας

, ώρες λειτουργίας κλπ.  στοιχείων της πλακέτας και κυρίως τα στοιχεία που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές του προϊόντος.

Ε.  Την  επίδειξη  θα  πρέπει  να  την  πραγματοποιήσει  ειδικευμένος  ηλεκτρολόγος  μηχανικός  ή
προγραμματιστής,  μόνιμος   υπάλληλος   του  προσωρινού  αναδόχου  με  γνώσεις  και  εμπειρία  στην
τεχνολογία  φωτισμού  DMX –  RDM σε  υδάτινα  στοιχεία  καθώς  και  επίδειξη  3  σεναρίων  από
προηγούμενα έργα του.  (όχι σε άλλες εφαρμογές πχ.DJ, κέντρα διασκέδασης, bar κλπ.) ή εάν έχει τις
κατάλληλες γνώσεις ο προσωρινός ανάδοχος.

ΣΤ. Θα προσκομίσει και θα επιδείξει από κάθε τύπο προβολέα ένα διαμορφωμένο σώμα προβολέα
πριν την κατεργασία τους.

 Ζ. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα προϊόντα δεν ανταποκρίνονται κατασκευαστικά ή λειτουργικά
στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τη μελέτη, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές
θα πρέπει να αποδεικνύονται υποχρεωτικά. 

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει φωτογραφίες με λεπτομέρειες από τα στάδια διαμόρφωσης
πρεσαρίσματος και όχι κατεργασίας υποβρύχιων προβολέων με ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 4 έως 5mm
αντίστοιχα μεγέθη και διαστάσεις με τα προσφερόμενα. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Πριν  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού  θα  γίνει  υποχρεωτικός  λεπτομερής  έλεγχος  των  τεχνικών
στοιχείων και όρων της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου από την υπηρεσία όπου όλα τα στοιχεία
της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού θα πρέπει να αποδεικνύονται. Σε περίπτωση μη πλήρωσης
των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων της μελέτης ή έλλειψης στοιχείων η προσφορά θα
απορρίπτεται.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η προέλευση των υλικών και προϊόντων θα είναι κατά προτίμηση ευρωπαϊκής προέλευσης ώστε να
καλύπτονται  από την  ευρωπαϊκή  νομοθεσία  εμπορικού  δικαίου  διακίνησης  υλικών  κατά  την  Οδηγία
1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όχι από χώρες δεν που καλύπτουν
την ευρωπαϊκή νομοθεσία με διασφάλιση του τελικού αγοραστή.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Τα σενάρια του φωτισμού θα πρέπει να αναβαθμίζουν και να αναδεικνύουν τον καταρράκτη με την πα-
ρουσίαση ενός πρωτοποριακού εντυπωσιακού θεάματος. Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στον χα-
ρακτήρα της πλατείας και τη γλυπτική μορφή του καταρράκτη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί
καλλιτεχνική μελέτη δημιουργίας των σεναρίων με σκοπό το θέαμα των χρωμάτων και της κίνησης του
φωτισμού. Σε περίπτωση που τα σενάρια φωτισμού δεν πληρούν και δεν ικανοποιούν απολύτως τις
ανωτέρω απαιτήσεις λόγω αδυναμίας  του αναδόχου δεν θα παραλαμβάνεται και θα είναι αιτία να εκ-
πέσει η εγγυητική επιστολή υπέρ του Δήμου.

26



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι διαθέτει ο ίδιος ή μόνιμος υπάλληλος
του, ηλεκτρολόγος μηχανικός ή προγραμματιστής με γνώσεις στον προγραμματισμό του πρωτόκολλου
DMX – RDM με εμπειρία σε τουλάχιστον 3 αντίστοιχες εγκαταστάσεις φωτισμού υδάτινων στοιχείων και
του  προγραμματισμού  του  πολυκάναλου  CONTROLLER DMX –  RDM όπου  θα  προσφέρει  πλήρη
τεχνική υποστήριξη κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού καθώς και μελλοντική τεχνική υποστήριξη
στον δήμο Λάρισας.

Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους
όρους, τα τεχνολογικά στοιχεία της μελέτης και ότι ανταποκρίνεται και πληροί όρους και τις απαιτήσεις
της  μελέτης  με  γνώσεις  στην επιστήμη και  την τεχνολογία και  η  προσφορά του  ανταποκρίνεται  στα
τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της μελέτης.

  Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                                      Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ
  
                                                                      Ο
                                         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                    
                                               Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση     : Ι.Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας: 40221
Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας
Τηλέφωνο     : 2413 – 500277
FAX              : 2410 - 251339
E-mail           :  hm@larissa-dimos.gr

Λάρισα    -   -2018
Αρ. Πρωτ:  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
60.000,00 + ΦΠΑ 24% = 74.400,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24%

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1. Υποβρύχιος Προβολέας RGBW DMX-RDM 
35W 12-24V DC

36 615,00  22.140,00

2. Υποβρύχιος Προβολέας RGBW DMX-RDM 
75W 12-24V DC

16 850,00  13.600,00

3. Υποβρύχιος Προβολέας RGBW DMX-RDM 
130W 12-24V DC

12  1.180,00  14.160,00

4.
Υποβρύχια Κουτιά Διακλάδωσης 20  60,00  1.200,00

5.
Ηλεκτρικός Πίνακας 1  8.900,00  8.900,00

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00

Φ.Π.Α 14.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00

  
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                                      Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ
  
                                                                      Ο
                                         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                    
                                               Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση     : Ι.Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας: 40221
Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας
Τηλέφωνο     : 2413 – 500277
FAX              : 2410 - 251339
E-mail           :  hm@larissa-dimos.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ                     

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ………%…………………………………………

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…...............................................................................................

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ………..+ …………  Φ.Π.Α. 24% = ………….. ΣΥΝΟΛΟ

 ΘΕΩΡΗΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                 ΛΑΡΙΣΑ..................2018
                                                                    .

                                                                                               
                                                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                        (Υπογραφή – Σφραγίδα)

                                                                                                         .............................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6167]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ / ΛΑΡΙΣΑ/41221]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ]
- Τηλέφωνο: [2413-500277]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [hm@larissa-dimos.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.larissa-dimos.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ                ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[ ] Ναι [] Όχι

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

[...............]

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει
σε  τρίτους  υπό μορφή υπεργολαβίας  τμήμα της  σύμβασης που υπερβαίνει  το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων). 

35



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

 δωροδοκίαx,xi·

 απάτηxii·

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

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

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

[] Ναι [] Όχι 

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

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι
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τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

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

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

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας 
μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

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

[....……]

1) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται
η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxvi.

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... 
………………………………………..[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της επιλογής αναδόχου με 
συνοπτικό διαγωνισμό  της προμήθειας: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ )             
συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση     : Ι.Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας: 40221
Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας
Τηλέφωνο     : 2413 – 500277
FAX              : 2410 - 251339
E-mail           :  hm@larissa-dimos.gr

                   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
              (σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016)

1) για την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της παρούσας:

Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου έκδοσης  εντός  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την  καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  του  διαγωνισμού ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου  εγγράφου  που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της διακήρυξης.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο
ενδιαφερόμενος,  υποβάλλεται  από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86,  φέρουσα την
ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. 

2) για την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της παρούσας:

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

3) για την παράγραφο 4 β΄ του άρθρου 6 της παρούσας: 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους -
μέλους ή χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  των  προσφορών  του  διαγωνισμού,  ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.

Αν το  κράτος-μέλος  ή  η  εν  λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους  έγγραφο ή πιστοποιητικό  ή  όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και
2  και  στην  περίπτωση  β'  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  6,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να
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αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας  παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν
καλύπτουν  όλες τις  περιπτώσεις που αναφέρονται  στις  παραγράφους 1 και  2  και  στην περίπτωση β'  της
παραγράφου 4 του άρθρου 6. 

4)  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

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

6)  Οποιοσδήποτε  οικονομικός  φορέας  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  1  και  4  του  άρθρου  6  της  διακήρυξης,  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να
αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο
σχετικός  λόγος  αποκλεισμού.  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει
ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το
ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο
τρόπο,  μέσω  ενεργού  συνεργασίας  με  τις  ερευνητικές  αρχές,  και  έχει  λάβει  συγκεκριμένα  τεχνικά  και
οργανωτικά  μέτρα,  καθώς  και  μέτρα  σε  επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την  αποφυγή  περαιτέρω
ποινικών  αδικημάτων  ή  παραπτωμάτων.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φoρείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος.  Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται  στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που
παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
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ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση     : Ι.Δραγούμη 1
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    ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

       (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

-  Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού,  όπως τροποποιημένο ισχύει,   με όλα τα μέχρι  την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.

- Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα
αντίστοιχα ΦΕΚ (τ.  Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις  αντίστοιχες δημοσιεύσεις  στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η
(άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).

-  Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση
του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας,
αρκεί  η  προσκόμιση  ανακοίνωσης  της  αρμόδιας  Διοικητικής  Αρχής  για  την  καταχώριση  των  σχετικών
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.

- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον
συγκεκριμένο διαγωνισμό.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
    Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:
- Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από
τα  οποία  αποδεικνύεται,  με  βάση  τη  νομοθεσία  της  χώρας  όπου  έχει  την  έδρα  του,  η  τήρηση  των
προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς
και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.),
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία
αποδεικνύεται  η  τήρηση,  ως  προς  το  όργανο αυτό,  των  αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας  καθώς  και,
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Βεβαίωση  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  Αρχής  της  χώρας  όπου  έχει  την  έδρα  του,  από  την  οποία  να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα  διοίκησης αυτού. - 

Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν υποχρεωτικά:
1. Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την

περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,  ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,  συνεταιρισμός)
όπως περιγράφονται ανωτέρω.               

2.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:
- Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία
- Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της

Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς
- Δηλώνεται  ότι  όλα  τα  μέλη  αναλαμβάνουν  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  κάθε  ευθύνη  για  τις

υποχρεώσεις  της  Ένωσης/Κοινοπραξίας  και  για  την εμπρόθεσμη και  σύμφωνα με τα Τεύχη της
Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας

- Δηλώνεται  ένα  μέλος  ως  υπεύθυνο  για  το  συντονισμό  και  τη  διοίκηση  όλων  των  μελών  της
Ένωσης/Κοινοπραξίας

- Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής.

3.  Πράξη  του  αρμοδίου  οργάνου  κάθε  μέλους  της  Ένωσης/Κοινοπραξίας  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η
έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους:

- Στην Ένωση/Κοινοπραξία και 
Στο Διαγωνισμό.
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

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

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

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

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

ivΈχει  δηλαδή ως κύριο  σκοπό την κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη ατόμων με  αναπηρία ή  μειονεκτούντων
ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

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

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

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

xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

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

xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την



ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

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

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη απόφαση από τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,᾽
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

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

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.



xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

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

xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxivΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xxxvΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxviΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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