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∆ήµος Νέας Σµύρνης, 19/11/2020
Α. Π.: 21713

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου 14
Τ.Κ. 17121- Νέα. Σμύρνη
ΠΛΗΡΟΦΟΡ. : Λ. Μερκούρη
ΤΗΛ.
: 213.2025810
FAX
: 213.2025808

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την ανάθεση της σύμβασης
(εκτιμώμενης αξία άνω των ορίων του άρ. 5 του Ν.4412/16)
για την Προμήθεια
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου,
8ου, 9ου & 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.
4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ : 461.000,00 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
: 110.640,00 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
: 571.640,00 Ευρώ

STAVROS TZOULAKIS

Digitally signed by STAVROS
TZOULAKIS
Date: 2020.11.19 17:01:55 +02'00'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου 14
Τ.Κ. 17121- Νέα. Σμύρνη
ΠΛΗΡΟΦΟΡ. : Λ. Μερκούρη
ΤΗΛ.
: 213.2025810
FAX
: 213.2025808
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/16» ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω τους Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 με τίτλο:
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220
ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» (αρ. μελέτης : 23/2020), προϋπολογισμού #571.640,00# € συμπερ. Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. μελ.: 23/2020
της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, τους εγκεκριμένους όρους διακήρυξης και τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και με εφαρμογή της επισπευσμένης
διαδικασίας παραλαβής των προσφορών του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4412/2016 για λόγους επείγουσας ανάγκης,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 227/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στο οποίο ο διαγωνισμός έχει λάβει
συστημικό αριθμό Α/Α: 102576
3. Το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης και των τευχών του διαγωνισμού αναρτώνται και είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέσω της
οποίας θα γίνεται υποχρεωτικά κάθε είδους επικοινωνία - ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και η υποβολή των προσφορών.
4. Επίσης είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης (http://www.neasmyrni.gr) στην διαδρομή ►
ενημέρωση ► προκηρύξεις ► τεχνική υπηρεσία. (για πληροφορίες: αρμοδ. υπάλληλος Λ. Μερκούρη τηλ. 213.2025810.)
5. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
έως την 25.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, και απαντώνται έως την 01-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
6. Η Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλει στις 18-11-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση
και έλαβε αρ. εσωτ. αναφοράς: 2020-155319.
7. Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια) και δημοσιεύεται στον
Ελληνικό Τύπο. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
8. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο τμήματα-ομάδες με τους αντίστοιχους κωδικούς (CPV) :
• ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ 1 : «ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ WC - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΝΗΠΙΩΝ), με CPV 44211100-3 Αρθρωτά και φορητά κτίρια, προϋπολογισμού
493.520,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (398.000,00 Ευρώ προ ΦΠΑ 24%)
• ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ 2 : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΠΛΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ», με CPV: 39150000-8 Διάφορα έπιπλα και
εξοπλισμός, προϋπολογισμού 78.120,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (63.000,00 Ευρώ προ ΦΠΑ 24%).
Τα συμπεριλαμβανόμενα ανά ομάδα είδη αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
9. Προσφορές υποβάλλονται από τον κάθε οικονομικό φορέα για το ένα ή και για τα δύο τμήματα-ομάδες της μελέτης, αλλά
υποχρεωτικά για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στο τμήμα (ομάδα) που συμμετέχει και όπως περιγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό και όχι επιλεκτικά για κάποια είδη. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που θα ανατεθεί στον
προσφέροντα ορίζεται σε δύο.
Η τιμή προσφοράς του οικ. φορέα ανά τμήμα και ανά είδος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την
αντίστοιχη τιμή που ορίζεται στον προϋπολογισμό της μελέτης.
10. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προσφορές υπό αίρεση ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής.
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11. Οι τιμές της μελέτης/προσφοράς, παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
12. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01-122020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 07-12-2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:00.
13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρ. υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Οι
αλλοδαποί οικ. φορείς που δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης προηγμένης ηλεκτρ. υπογραφής αυθεντικοποιούν τα
δικαιολογητικά τους με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
14. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικ. φορέων τα
μέλη αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.1 των όρων διακήρυξης) που κατέχουν τα προσόντα και
υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικ. φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού
7.960,00 ευρώ για τη συμμετοχή στην Α’ ομάδα και ποσού 1.260,00 ευρώ για τη συμμετοχή στην Β’ ομάδα. Ο κάθε
συμμετέχων οικ. φορέας οφείλει να καταθέσει ξεχωριστή εγγυητική επιστολή για κάθε ομάδα που συμμετέχει. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
16. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 των όρων
διακήρυξης. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρ. υποβολή της προσφοράς προσκομίζονται υποχρεωτικά
από τον οικ. φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
17. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εννέα (09) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
18. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια πιστοποιημένη στο σύστημα «Επιτροπή Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων»,
ήτοι «Επιτροπή Διαγωνισμού» και το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα εγκριθεί από την Οικ. Επιτροπή του Δήμου Ν. Σμύρνης
19. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 των όρων διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.
20. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑ 2020ΣΕ04700027).
21. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση της Β΄
ομάδας θα υπογραφεί αποκλειστικά και μόνο, αμέσως μετά την υπογραφή του συμφωνητικού της ομάδας Α΄, προκειμένου
να εξασφαλισθεί ως χρονική αλληλουχία, η τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών της Β΄ ομάδας εντός των μονάδων
ελαφράς λυόμενης προκατασκευής της ομάδας Α΄.
22. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (παρ. 1β άρθρ.7 Ν. 4412/2016), το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Απαιτείται η κατάθεση ξεχωριστής εγγυητικής
επιστολής για κάθε ομάδα της μελέτης ακόμη και αν είναι ο ίδιος οικ. φορέας ανάδοχος και για τις δύο ομάδες της μελέτης.
23. Αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύμβασης ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταθέσει προς τον Δήμο Νέας Σμύρνης επιστολή εγγύησης
καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν.4412/16 που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
(χωρίς Φ.Π.Α.) αντίστοιχα για την κάθε ομάδα της μελέτης.
24. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις και πρωτίστως από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τον Αστικό Κώδικα, τις διατάξεις που
θεσμοθετήθηκαν και αφορούν τις Προσωρινές Εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70
Α’), τους όρους της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ και της αντίστοιχης ένταξης του Δήμου Νέας Σμύρνης ως φορέας υλοποίησης
της εν λόγω προμήθειας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΔΕ του ΥΠΠΑΙΘ και τους εγκεκριμένους όρους διακήρυξης
της διαδικασίας.
Συνημμένα συμπεριλαμβάνεται συμπληρωμένη η Διακήρυξη της σύμβασης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αρ.
227/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ0ΚΦΩΚ3-1Δ6), Σχέδιο Διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την ανάθεση της σύμβασης
(εκτιμώμενης αξία άνω των κατωτάτων ορίων του άρ. 5 του Ν.4412/16)
για την Προμήθεια
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1ου, 2ου, 3ου, 4ου,
5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ : 461.000,00 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
: 110.640,00 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
: 571.640,00 Ευρώ

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

Πόλη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

17121

1

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS2

EL304

Τηλέφωνο

2132025810

Φαξ

2132020808

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

erga@neasmyrni.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες3

ΛΟΥΚΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.neasmyrni.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

4

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 Δήμος, αποτελεί μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ Α’ Βαθμού) 6.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας 8
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.9
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1
2
3

4
5

6

7

8
9

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.
1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης,
Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14
του ν. 4270/14.
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και από την ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης (http://www.neasmyrni.gr) στην
διαδρομή ► ενημέρωση ► προκηρύξεις► τεχνική υπηρεσία.
δ)
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Νέας Σμύρνης (http://www.neasmyrni.gr).
ε)
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Επίσης θα γίνει εφαρμογή της επισπευσμένης διαδικασίας παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με το
άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4412/2016 καθώς για λόγους επείγουσας ανάγκης δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των
προθεσμιών παραλαβής προσφορών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
Ο λόγος που καθιστά εφαρμοστέα την επισπευσμένη διαδικασία παραλαβής των προσφορών έγκειται στο
γεγονός ότι, αν και έχει καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους της χώρας, λόγω δυσχερειών που προέκυψαν στην εφαρμογή του
μέτρου, με το άρθρο 34 του Ν.4704/2020 αναστάλθηκε η έναρξη του μέτρου σε ορισμένους Δήμους,
συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Νέας Σμύρνης, έως την έναρξη του σχ. έτους 2021-2022.
Ως εκ τούτου με την έναρξη του σχ. έτους 2021-2022 (ήτοι αρχές Σεπτέμβρη 2021) θα πρέπει να έχουν
εγκατασταθεί και να είναι έτοιμες σε πλήρη λειτουργία οι προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης της
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.
Για τον λόγο αυτό και καθώς οι διαγωνιστικές διαδικασίες του δημόσιου ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 απαιτούν κατ’
ελάχιστον πέντε με έξι μήνες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, επιβάλλεται η κατά το δυνατόν σύντμηση
των προθεσμιών της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία ούτως ή άλλως θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα
παρέχοντας πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους οικ. φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπ΄όψιν και την χρονική διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια και
εγκατάσταση των προκατασκευασμένων μονάδων, εφαρμόζεται η επισπευσμένη διαδικασία του άρθρου
27 παρ. 3 του ν. 4412/2016 λόγω της επείγουσας ανάγκης εφαρμογής του μέτρου από τον Δήμο Ν. Σμύρνης.
Χρηματοδότηση της σύμβασης10
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑ 2020ΣΕ04700027).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:64.7122.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020-2021 του Δήμου Νέας Σμύρνης ως φορέα-αναθέτουσα αρχή. 11
Η παρούσα σύμβαση αφορά το Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1ου, 2ου, 3ου,
4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.
4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων βάση της υπ. αρ. 865/2020 Απόφασης Ένταξης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων 12 και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 13 .

10
11

12
13

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014)
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μονάδων αιθουσών διδασκαλίας,
γραφείων και χώρων υγιεινής (wc), από συστήματα ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, με την κατασκευή
των βάσεων τους καθώς και τις πλήρεις μελέτες και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών μικρής κλίμακας
ή τυχόν άλλων απαιτηθούν κατά την εγκατάσταση των μονάδων, και μετά των απαιτούμενων
εγκαταστάσεων και εξοπλισμών αυτών για την παράδοση σε ασφαλή και πλήρη λειτουργία, καθώς και η
προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου για την λειτουργία τους εξοπλισμού και επίπλωσης, για την
κάλυψη των επειγουσών αναγκών στέγασης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Νέας
Σμύρνης, όπως αναφέρονται στην μελέτη.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο τμήματα-ομάδες14 και τα προς προμήθεια είδη
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 15 :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
προ ΦΠΑ 24% (€)

ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ 1 :

«ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»
(ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ WC
- ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΝΗΠΙΩΝ)

398.000,00

CPV 44211100-3 Αρθρωτά και φορητά κτίρια.

ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ 2 :

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΠΛΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

63.000,00

CPV: 39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός.

Ειδικότερα ανά ομάδα περιλαμβάνονται τα κάτωθι είδη, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
μελέτης :
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ WC - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΝΗΠΙΩΝ)
CPV: 44211100-3 Αρθρωτά και φορητά κτίρια
ΜΟΝ.
ΤΙΜΗ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡ.
ΜΟΝΑΔΑΣ
Μονάδα τύπου Α: Αίθουσα διδασκαλίας
Α.1
ΤΕΜ.
9
22.000,00 198.000,00
ελαφράς λυόμενης προκατασκευής

14

15

Α.2

Μονάδα τύπου Β: Αίθουσα γραφείου ελαφράς
λυόμενης προκατασκευής με προσάρτημα wc

ΤΕΜ.

4

22.000,00

88.000,00

Α.3

Μονάδα τύπου Γ: Χώρος υγιεινής (wc) νηπίων
ελαφράς λυόμενης προκατασκευής

ΤΕΜ.

8

14.000,00

112.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' (προ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α.

398.000,00
95.520,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'

493.520,00

Πρβλ άρθρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων
και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην
υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να αναφέρουν στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή σε Παράρτημα αυτής ή σε
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει
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ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΠΛΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
CPV: 39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός
ΜΟΝ.
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤ.
ΜΕΤΡ.
Β.1
Τραπεζάκι νηπίων
ΤΕΜ.
54
Β.2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
129,00

ΣΥΝΟΛΟ
6.966,00

Καρεκλάκι νηπίων
Γραφείο Παιδαγωγού με συρταριέρα τριών
συρταριών
Καρέκλα παιδαγωγού

ΤΕΜ.

225

38,00

8.550,00

ΤΕΜ.

17

264,00

4.488,00

ΤΕΜ.

17

58,00

986,00

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

8
9
9

26,00
510,00
780,00

208,00
4.590,00
7.020,00

ΤΕΜ.

9

495,00

4.455,00

ΤΕΜ.

9

365,00

3.285,00

ΤΕΜ.

9

565,00

5.085,00

ΤΕΜ.

9

225,00

2.025,00

Β.12
Β.13
Β.14

Καρέκλα συνεργασίας - επίσκεπτη
Ραφιέρα 25 κυψελών - θέσεων
Συρταριέρα 24 θέσεων
Βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια με
ρυθμιζόμενο ύψος
Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία πλαστικά κουτιά
Τρόλει για χαρτόνια-σύνεργα ζωγραφικής και
χειροτεχνίας
Εταζέρα μουσικής γωνιάς με εξοπλισμό
μουσικών οργάνων
Μίνι σπαστό κουκλοθέατρο με εξοπλισμό.
Πίνακας ανάρτησης εργασιών
Πίνακας μαρκαδόρου

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

9
9
9

94,00
160,00
120,00

846,00
1.440,00
1.080,00

Β.15
Β.16
Β.17
Β.18
Β.19
Β.20

Πίνακας ανακοινωσεων
Φαρμακείο
Άβακας ξύλινος
Βαλιτσάκι με ζωάκια
Κουτι ανακύκλωσης
Κουτί γεωμετρίας

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

9
4
54
9
54
9

100,00
96,00
12,00
85,00
14,00
38,00

900,00
384,00
648,00
765,00
756,00
342,00

Β.21
Β.22
Β.23
Β.24
Β.25
Β.26

Ρολόι κατανόησης ώρας
Μαγνητικός τροχός δραστηριοτήτων
Βάζο με μαγνητικά τουβλάκια-σχηματα
Σετ πλαστικά blocks κατασκευών (πύργος)
Σετ πλαστικά blocks κατασκευών (γρανάζια)
Βαγονέτο ψυχοκινητικής με εξοπλισμό

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

9
9
9
9
9
9

18,00
46,00
15,00
140,00
190,00
500,00

162,00
414,00
135,00
1.260,00
1.710,00
4.500,00

Β.3
Β.4
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Β.9
Β.10
Β.11

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' (προ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ

63.000,00
15.120,00
78.120,00

Προσφορές υποβάλλονται από τον κάθε οικονομικό φορέα για το ένα ή και για τα δύο 16 τμήματα-ομάδες
της παρούσας μελέτης, αλλά υποχρεωτικά για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στο τμήμα (ομάδα) που
συμμετέχει και όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και όχι επιλεκτικά για κάποια είδη.
Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που θα ανατεθεί στον προσφέροντα ορίζεται σε δύο 17.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 571.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 461.000,00 € + 110.640,00 ΦΠΑ 24%).

16

17

Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και
πόσα συγκεκριμένα ή για όλα τα τμήματα)
Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα
τμήματα
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Στην παρούσα σύμβαση δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, με αιτιολογημένη εισήγησή του
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη
ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή κατά ποσοστό
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον
προμηθευτή.
Επίσης προβλέπεται η άσκηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής για τυχόν παράταση της σύμβασης
με αύξηση ή μείωση του φυσικού–οικονομικού αντικειμένου18 για το ένα ή και για τα δύο τμήματα της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν.4412/16 και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτού.
Επίσης ο Δήμος Νέας Σμύρνης διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει το σύνολο των ποσοτήτων της
σύμβασης και με απόφαση της αναθέτουσας αρχής οι ποσότητες της σύμβασης μπορούν να μειωθούν, κατά
την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά ποσοστό έως 30% της ποσότητας της προμήθειας (για το ένα
ή και για τα δύο τμήματα της σύμβασης), χωρίς αυτό το γεγονός να εγείρει καμία επιπλέον αξίωση από την
πλευρά του αναδόχου/προμηθευτή, με την προϋπόθεση της έγγραφης ενημέρωσης του οικ. φορέα εντός
δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι τιμές της μελέτης/προσφοράς, παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η σύμβαση της Β΄ ομάδας θα υπογραφεί αποκλειστικά και μόνο, αμέσως μετά
την υπογραφή του συμφωνητικού της ομάδας Α΄, προκειμένου να εξασφαλισθεί ως χρονική αλληλουχία, η
τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών της Β΄ ομάδας εντός των μονάδων ελαφράς λυόμενης
προκατασκευής της ομάδας Α΄. Όπως είναι εύλογο τα προς προμήθεια είδη της Β΄ ομάδας είναι απαραίτητα
μόνο για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των μονάδων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής (αιθουσών
διδασκαλίας και γραφείων) ως διδακτηρίων και γι’ αυτό άλλωστε χρηματοδοτούνται ως μέρος του συνόλου
της εν λόγω προμήθειας από το ΥΠΠΕΘ.
Σε περίπτωση καθυστερήσεων, αναβολών, μεταβολών ή οιονδήποτε ακυρώσεων επί της διαδικασίας ή των
ποσοτήτων κλπ της ομάδας Α’, ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν φέρει ευθύνη και ο ανάδοχος τόσο της ομάδας
Α’ όσο και ο ανάδοχος της Ομάδας Β’ δεν δικαιούται να αξιώσει οποιασδήποτε σχετική αποζημίωση επ΄
αυτού τόσο για τα είδη της ομάδας Α’ όσο και για τα αντίστοιχα είδη της ομάδας Β’ που σχετίζονται άρρηκτα
και εξοπλίζουν την αντίστοιχη μονάδα-είδος της ομάδας Α’ και σε καμία περίπτωση δεν απαιτούνται ως
ανεξάρτητα από αυτήν είδη.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη της υπ’
αρ. 23/2020 μελέτης, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, ως Παράρτημα
αυτής.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της τιμής,19 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
Η υποβολή της προσφοράς των υποψηφίων οικονομικών φορέων αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι
υποψήφιοι έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, του τεύχους της μελέτης και των
τοπικών συνθηκών και χώρων εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, τα οποία αποδέχονται
πλήρως και αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από όλα τα προαναφερόμενα και τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.

18

19

Και οι εν λόγω παρατάσεις αποτελούν μορφή τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του ν.
4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά
Άρθρο 86 ν.4412/2016.
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως20:



















20

21
22
23

24

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)21, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ.
Οικ/κων και άλλες διατάξεις»
του ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, … και λοιπές διατάξεις»
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη.
διοίκηση- ….»
του ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος …… και άλλες διατάξεις»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,22
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)23
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών24
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου
με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν
ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 .
[συμπληρώνεται κατά περίπτωση]
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της
παρ. 12 του άρθρου 379 [συμπληρώνεται κατά περίπτωση].
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προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»25, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων
του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι
οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α)
των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό
καθεστώς»26.
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και
λοιπές διατάξεις» και ιδίως των άρθ. 118 και 119
 του ν.4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 …… - Μέτρα
για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα τα άρθρα 40 (τροποποίηση διατάξεων ν. 3310/2005, 2), 43 (τροποποιήσεις ν.4412/2016), 44
(αύξηση κράτησης), 53 (Οργανισμός και Κανονισμός)
 του ν.3463/2006 (Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 του ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρ. Διοίκησης–Πρόγραμμα
«Καλλικράτης»,
 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση
της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερ. και άλλες διατάξεις.»
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Επιπλέον ισχύουν και εφαρμόζονται, ανά περίπτωση όλες οι πρόσφατες διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν και
αφορούν τις Προσωρινές Εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019
(ΦΕΚ 70 Α’), έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω και ειδικότερα :
 του άρθρου 220 του ν.4610/2019 (Α’ 70), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 124 του ν.4692/2020
(ΦΕΚ 111 Α΄)
 των άρθρων 2.2 και 4.1 της υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (Β’ 1843) απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
25

26

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο
8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου
ευρώ (1.000.000,00 €)
Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος.
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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του άρθρου 24 του ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α’) στις περιπτώσεις που τυγχάνει εφαρμογής
όλες τις πρόσφατες διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν και ισχύουν για την αφορούν τις Προσωρινές
Εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70
Α’), έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα.
Επιπλέον :
- οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αρ. πρωτ. 41002/Β9/Φ8/204/27-03-2020 πρόσκλησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» περί κατάρτισης του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2020 του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΑΙΘ).
- η έγκριση της υποβαλλόμενης πρότασης του Δήμου Νέας Σμύρνης για την υλοποίηση της Δράσης με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
865/2020 (αρ. πρωτ. 46092/12-05-2020) Απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης
στο Π.Δ.Ε. της πράξης του Δήμου (µε ενάριθµο 2020ΣΕ04700027) συνολικού προϋπολογισμού
777.280,32 ευρώ συμπ. ΦΠΑ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Υποέργο 1, προϋπολογισμού
#571.640,00# € (συμπ. ΦΠΑ), που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις
στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των
σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης
βάσει του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)» (όπως διαβιβάστημε στον Δήμο Νέας Σμύρνης
με το υπ’ αρ. πρωτ. 66904/Β9.Α’/Φ9/311/02-06-2020 έγγραφο του ΥΠΠΑΙΘ).
- την υπ’ αριθμ. 59/2020 (ΑΔΑ:65ΧΟΩΚΕ-ΣΝΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής
της ένταξης της πράξης του Δήμου Νέας Σμύρνης και της χρηματοδότησής της από το Π.Δ.Ε. του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Τις υπ’ 68/2020 και 79/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί Η’ και Θ’ (αντίστοιχα)
αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
- την υπ’ αρ. 23/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- το υπ’ αρ. πρωτ. 19971/29-10-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007558096) πρωτογενές αίτημα
- το υπ΄ αρ. πρωτ. 20051/30-10-2020 εισηγητικό τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση της
δαπάνης ποσού #571.640,00# € και την έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
σε βάρος του Κ.Α. 64.7122.0001 προϋπολογισμού οικ. ετών 2020-2021, σύμφωνα με το οποίο
εκδόθηκε η σχετική ΑΑΥΣΜΒ 941/30-10-2020 ποσού #246.760,00# € συμπερ. ΦΠΑ 24% για το έτος
2020
- την υπ’ αρ. 227/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί :
Α) έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και της υπ’ αρ. 23/2020 μελέτης για την προμήθεια
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»
Β) έγκρισης των Όρων Διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη
σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας «άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/16», καθώς και
της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας
Γ) έγκρισης εφαρμογής της επισπευσμένης διαδικασίας παραλαβής προσφορών λόγω επείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 4412/2016
- ……………………. 27 28

27

28

Συμπληρώνονται επίσης, κατά περίπτωση, το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
προκηρυσσόμενης σύμβασης και, ιδίως, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού
και των όρων αυτού, η απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και η παραπομπή σε ενιαίες προδιαγραφές
που τυχόν εκπονήθηκαν από ΕΚΑΑ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς ανάληψης, όπου ισχύει, η ένταξη σε
ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών-υπηρεσιών, όπου ισχύει, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής
σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης, οι αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού, η
τυχόν απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων προκαταρκτικής διαβούλευσης.....
Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα στοιχεία που προβλέπονται από το π.δ. 80/2016.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/12/2020 και ώρα 13:00 29.
(Εφαρμογή επισπευσμένης διαδικασίας παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του
ν. 4412/2016 καθώς για λόγους επείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της παρούσας.)
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr
18-11-2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

20-11-2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

25-11-2020
ώρα 13:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

01-12-2020
ώρα 13:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01-12-2020
ώρα 13:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07-12-2020
ώρα 13:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11-12-2020
ώρα 10:00

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης30

Προκήρυξη31 της παρούσας σύμβασης αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (αρ. αναφοράς 2020-155319)
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 32

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 33.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.34: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ λαμβάνει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό. (Α/Α: 102576)

29

30
31

32

33
34

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.
Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων,. Πρβλ. άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016.
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 35 36 37 38, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
- ΗΜ. ΤΟΠ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ »
- ΕΒΔ. ΤΟΠ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 39
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.neasmyrni.gr στην διαδρομή ► ενημέρωση ► προκηρύξεις► τεχνική υπηρεσία.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 40

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους41
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

35

36

37

38

39

40

41

Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ.
(59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο
5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και
82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες
Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.),
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Σε περίπτωση, που με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων στον
τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (πχ ΟΤΑ), και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, οι Α.Α. επιμερίζουν τη
δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης
σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, προτείνεται οι Α.Α. να αναλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων που
αφορά στα αντίστοιχα τμήματα και διαμορφώνουν, αναλόγως, το παρόν άρθρο της διακήρυξης.
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,42 είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

3.

Η υπ’ αρ. 23/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα παραρτήματά της 43.

4.

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

5.
6.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 44 .
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr45.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως την 25.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
13:00, και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως την 01-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο46. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
42

43

44
45

46

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
Για συμβάσεις άνω των ορίων
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14)
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υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες (ή τέσσερις (4) ημέρες σε περίπτωση
επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του άρθρου 28), πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών ή σε κάθε περίπτωση έως την
ημερομηνία (αν αυτή ορίζεται ρητά) που αναγράφεται στο σχετικό εδάφιο του άρθρου 2.1.3 της παρούσας,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών47 48 .
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.49
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)50. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 51.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.52

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα53.
2.1.5 Εγγυήσεις54
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.

47
48
49

51
52

53
54

Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
Άρθρο53, παρ.3 ν.4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας
του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43
του ν. 4605/2019.
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄
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1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)55, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών56, 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.
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του
Π.Δ. της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και
καταθέσεων παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της μη
αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ,
στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περ. γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 57
55
56
57

Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς
της Ένωσης.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή58 για την υποβολή προσφοράς59.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.60
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής61
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής62, ποσού 7.960,00
(επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα) ευρώ για τη συμμετοχή στην Α’ ομάδα και ποσού 1.260,00 (χίλια διακόσια
εξήντα) για τη συμμετοχή στην Β’ ομάδα 63.
Ο κάθε συμμετέχων οικ. φορέας οφείλει να καταθέσει ξεχωριστή εγγυητική επιστολή για κάθε ομάδα που
συμμετέχει.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 300 ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών), άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201664.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού65
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη66 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:

58
59

60
61
62

64

65
66

Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ.
1α ν. 4412/2016).
Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).
Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και
την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 67.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.

67

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως
άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α ́ και β ́ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης
με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του. Οι περ. α ́ και β ́ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του
δεσμευτικού διακανονισμού. 68
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα ́ και ββ ́
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 69
2.2.3.3 Δεν προβλέπονται κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις μη αποκλεισμού του οικονομικού φορέα.
2.2.3.4. Αποκλείεται70 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις71:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201672,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
68

69

70

71
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Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα δεν
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (δες και άρθρο 267 του Ν.
4738/2020)
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017, και όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 267 του Ν. 4738/2020
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού
της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4).
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές
της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και
τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,73
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 74
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)75.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) 76 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
73
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Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης,
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
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σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 77.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/201678.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 79
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 80
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο81.
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Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η επιτροπή
της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75
παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις
συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια,
να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 82
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 83 να διαθέτουν/ παρέχουν:
α) ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών 84 κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις προ του έτους του
διαγωνισμού ίσο ή μεγαλύτερο από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας που
συμμετέχει
και
β) να διαθέτουν βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από την
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας που συμμετέχει, από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 2.1.5.
Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αρκεί να ικανοποιείται
από ένα εκ των μελών της ένωσης ή αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα85
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 86 να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και τους αναγκαίους
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και ως
εκ τούτου οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν:
α) Τεχνική επαγγελματική εμπειρία: Ελάχιστη προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού, τεκμηρίωσης τεχνικής
επαγγελματικής εμπειρίας αποτελεί η, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών, επιτυχής ολοκλήρωση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), δύο (2) τουλάχιστον
82
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Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,
περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3
τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το διπλάσιο
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς
κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016).
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις
απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν
αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και
τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να
διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ.
τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν
διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας:
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και
ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω.
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συμβάσεων που αφορούν αίθουσες διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής με προδιαγραφές ΟΣΚ
Α.Ε./ΚΤΥΠ Α.Ε., ανεξαρτήτως ποσού έκαστης, αλλά συνολικού ύψους τουλάχιστον 398.000,00 Ευρώ (προ
Φ.Π.Α.), για τους συμμετέχοντες στην ομάδα Α’ και αντιστοίχως δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεων που
αφορούν επίπλωση ή εξοπλισμό σχολείων ή νηπιαγωγείων, ανεξαρτήτως ποσού έκαστης, αλλά συνολικού
ύψους τουλάχιστον 63.000,00 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.), για τους συμμετέχοντες στην ομάδα Β’.
β) Καθώς στην παρούσα σύμβαση προμηθειών απαιτούνται και εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
των μονάδων με τις απαραίτητες κατασκευές βάσεων έδρασης και τις πλήρεις σειρές των σχετικών μελετών
για την εγκατάσταση και αδειοδότησή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οικονομικοί φορείς
που συμμετέχουν στην ομάδα Α’ και είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, να διαθέτουν τεχνικό τμήμα-γραφείο και να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον
έναν διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό
γ) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων ή
των επιμέρους ειδών αυτών.
δ) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων για τη διασφάλισης ποιότητας 87, την περιβαλλοντική διαχείριση 88 και την
ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία.
Η πλήρωση των απαιτήσεων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αρκεί να ικανοποιείται από ένα
εκ των μελών της ένωσης ή αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης89
Δεν απαιτούνται. (Τυχόν ζητούμενα πρότυπα περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας του άρθρου 2.2.6).
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Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά
που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης
άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο
82 παρ.2 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016).
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς90. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση κάθε
αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:
ii. Για την επίκληση δάνειας οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:
α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα Αρχή με την οποία θα
αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης
β. Έγγραφης συμφωνίας μεταξύ τρίτου και υποψηφίου οικ. φορέα από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο
τρίτος δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
γ. Όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη της οικονομικής επάρκειας του
τρίτου, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται κατά το παρόν άρθρο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η
προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησής του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και
τα πρόσωπα, που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.
i. Για την επίκληση δάνειας τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:
α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα Αρχή µε την οποία θα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας µε τον διαγωνιζόμενο οικ.
φορεά για την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων στο πλαίσιο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, πριν
την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού.
β. Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ τρίτου και υποψηφίου οικ. φορέα, διάρκειας τουλάχιστον
ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης
γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη της
επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να δανειστεί, όπως αυτή
ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων
σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού,
από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν
τον παραπάνω με την υπογραφή τους.
Σε κάθε περίπτωση που συμμετέχοντας στηρίζεται στις δυνατότητες τρίτου για τις ανάγκες της παρούσας
σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει σχετική δέσμευση του τρίτου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη συντρέχει λόγος
αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στην παραγράφο 2.2.3 της παρούσας και να πληρούνται τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8) της παρούσας. Τα αποδεικτικά μέσα
που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον οικονομικό φορέα που προσφέρει τη
δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα
δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο
του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία του, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον
προσωρινό ανάδοχο να τον αντικαταστήσει.
Η πώληση των υπό προμήθεια ειδών που περιλαμβάνονται στην μελέτη στον προσφέροντα, εάν δεν είναι
ο ίδιος και κατασκευαστής των ειδών, δε θεωρείται στήριξη σε άλλο φορέα.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του
ν.4412/2016, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον
αφορά τους φoρείς αυτούς με την συμπλήρωση ξεχωριστού (ΕΕΕΣ).
90

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης .
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 91.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 92.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το υπόδειγμα ή την σχετική οδηγία της Υπηρεσίας που
επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα αυτής, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ93 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.94
Επισημαίνεται ότι επειδή η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα (ομάδες) και τα κριτήρια
επιλογής ποικίλλουν από τμήμα (ομάδα) σε τμήμα (ομάδα), πρέπει ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας
να συμπληρώνει ένα ξεχωριςτό ΕΕΕΣ για το κάθε τμήμα (ομάδα) που συμμετέχει.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα95 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.96
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να
δείτε
το
σχετικό
Διορθωτικό
στην
ακόλουθη
διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών97.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα98 99
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 100.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ) 101.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4102.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν103.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών104. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.105
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Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’).
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβλή του106.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2107 και 2.2.3.4108 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του109.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Επιπλέον, στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
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ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 110.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του111 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού112
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών113, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,114 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
110
111

112
113
114

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 115.και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.116
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,117 εκτός αν, σύμφωνα με
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 118 :
α) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικ.
φορέας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού (ή
που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους), τότε
115
116

117
118

Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019.
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα
(ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση,
στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.
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θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες
φορολογικές δηλώσεις.
Εάν οι επιχειρήσεις ασκούν επιχειρηματική για το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά
νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α.
κ.λ.π.).
β) κατάλληλη βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.119

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:120
Ι. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς τόσο της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ όσο και της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ θα πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού, να υποβάλλουν :
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι θα 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.4412/16.
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη έχουν
εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την εγκατάσταση (ήτοι από την
ημερομηνία παραλαβής) του κάθε είδους της μελέτης.
Στην ίδια υπ. δήλωση θα δηλώνεται επίσης η άμεση κάλυψη (με παροχή εργασιών-ανταλλακτικών)
εντός επτά (7) ημερών από την αναγγελία του προβλήματος, σε περίπτωση ελαττωμάτων, ζημιών ή
βλαβών που οφείλονται στο ίδιο το υπό προμήθεια είδος ή τμήμα αυτού ή σε υπαιτιότητα του
αναδόχου/προμηθευτή σε όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και σε όλη τη χρονική διάρκεια της
εγγύησης καλής λειτουργίας χωρίς ουδεμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης θα
δηλώνεται ότι ο οικ. φορέας εγγυάται την πενταετή, από την εγκατάστασή τους, ύπαρξη και παροχή
ανταλλακτικών για τα όλα τα προς προμήθεια είδη.
3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα προμηθευόμενα είδη είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (όπως περιγράφονται ανά ομάδα και άρθρο) και
αποδέχεται την υποχρέωση να αποδείξει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών, εφ’ όσον του
ζητηθεί, από την επιτροπή παραλαβής ή την διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη φάση της τοποθέτησης
και συναρμολόγησής τους.
Επίσης στην ίδια δήλωση θα δηλώνεται ότι στην τιμή προσφορά περιλαμβάνονται για όλα τα
παραδοτέα, το κόστος της προμήθειας, της κατασκευής, της φορτοεκφόρτωσης, της μεταφοράς με
χρήση οποιονδήποτε κατάλληλων τεχνικών μέσων/εξοπλισμού/μηχανημάτων απαιτηθούν, της
συναρμολόγησης, της τοποθέτησης και εγκατάστασης από εξειδικευμένο κατάλληλο προσωπικό στον
τόπο που θα υποδειχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι δαπάνες απασχόλησης
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού, εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και
εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την
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Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση και παράδοση κάθε επιμέρους είδους αλλά και του συνόλου της εν
λόγω προμήθειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη και ειδικότερα στις τεχνικές
προδιαγραφές αυτής και ανά άρθρο.
4) Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους και ό,τι
άλλο είναι απαραίτητο για την αιτιολόγηση της συμμόρφωσης των προσφορών με τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Στην περιγραφή ή στα σχετικά υποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να αναγράφεται για κάθε
προσφερόμενο είδος ο αύξων κωδικός αριθμός του (π.χ. Α1,….Β1, Β2,…κ.λπ.), όπως αυτός αναφέρεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και στα αντίστοιχα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης
και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη
δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός
«κατασκευής του εργοστασίου μας».
ΙΙ. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της ανωτέρω Παραγράφου (Ι), οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς
της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά
όπως προβλέπονται στα κάτωθι εδάφια και τις υποπαραγράφους αυτών, ήτοι:
1. Αποδεικτικά επαγγελματικής τεχνικής εμπειρίας με τα οποία θα αποδεικνύεται κατ’ ελάχιστον
η επιτυχής ολοκλήρωση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεων που
αφορούν αίθουσες διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής με προδιαγραφές ΟΣΚ
Α.Ε./ΚΤΥΠ Α.Ε.., ως κάτωθι :
α) πίνακας συμβάσεων που υλοποίησε ο συμμετέχων οικ. φορέας και στον οποίον θα
αναγράφονται λεπτομερώς ο τίτλος της κάθε σύµβασης, σύντομη περιγραφή του αντικειμένου
της, το ποσό του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., η χρονική διάρκεια της κάθε σύµβασης καθώς
και ο εργοδότης ή η Αναθέτουσα Αρχή
β) σε περίπτωση που η ανάθεση έγινε από δημόσιο φορέα, ο πίνακας θα συνοδεύεται από τις
σχετικές συµβάσεις και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (έργου) ή τα πρωτόκολλα παραλαβής
(υπηρεσιών ή προμηθειών)
γ) Σε περίπτωση που η ανάθεση έγινε από ιδιώτη, ο πίνακας θα συνοδεύεται (συσωρευτικά)
από :
- βεβαίωση του ιδιώτη ή εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό από απλή υπευθ. δήλωση του
υποψήφιου οικονομικού φορέα και
- αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων.
Για συµβάσεις σε εξέλιξη θα εντάσσεται το τμήμα που αποδεδειγμένα έχει ολοκληρωθεί.
2. Βεβαίωση εγγραφής του οικ. φορέα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτουν τεχνικό τμήμαγραφείο και κατ’ ελάχιστον έναν διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα προς προμήθεια είδη της
Ομάδας Α’ τηρούν κατ’ ελάχιστον την εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ.
απόφασης 273/11-11-2010 της 475η Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΟΣΚ Α.Ε.) και ειδικότερα πληρούν τις
αναγραφόμενες στην υπ΄ αρ. 23/2020 μελέτη τεχνικές προδιαγραφές (όπως αναφέρονται
αντίστοιχα στις ομάδες και στα άρθρα αυτής), με τις οποίες έχουν βελτιωθεί/συμπληρωθεί/
επικαιροποιηθεί οι προαναφερόμενες προδιαγραφές της Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται επίσης ότι όλα τα προς προμήθεια είδη της Ομάδας
Α’ (προκατασκευασμένες μονάδες) είναι εγκεκριμένου τύπου και πληρούν τις απαιτούμενες
προδιαγραφές στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των
εγκαταστάσεων καθώς και τις ισχύουσες κτιριοδομικές απαιτήσεις (πυροπροστασίας,
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5.

6.

7.

8.

προσβασιμότητας κλπ) και γενικά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την χρήση που
προορίζονται (προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της
δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ. 12 του άρθρου 220 του Ν.
4610/2019).
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι, αν ανακηρυχτεί οριστικός ανάδοχος θα καταθέσει πλήρεις
και αναλυτικές μελέτες των μονάδων (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (των
μονάδων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής και της βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την
έδραση των μονάδων αυτών), ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΚΕΝΑΚ), ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ
ΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ κ.λπ.) υπογεγραμμένες από τους κατά Νόμο μελετητές μηχανικούς
(της κατασκευάστριας εταιρείας) για την έκδοση των σχετικών αδειών, οι δαπάνες των οποίων
περιλαμβάνονται στην τιμής της προσφοράς του.
Στην ίδια υπ. δήλωση ο οικονομικός φορέας θα αποδέχεται επίσης, το δικαίωμα του Δήμου για
βελτιώσεις, διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις των μελετών αυτών χωρίς επιπλέον οικονομική
απαίτησή του.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί
ανάδοχος, αποδέχεται το δικαίωμα του Δήμου, για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις-βελτιώσεις
προκύψουν στα υπό προμήθεια είδη από διάφορες ανάγκες όπως για παράδειγμα από την
έκδοση αδειών, από τις απαιτήσεις που θέτει ο ΚΕΝΑΚ, από την επικαιροποίηση των
αντίστοιχων νομίμως υπογεγραμμένων μελετών των μονάδων, από την προσαρμογή των προς
προμήθεια ειδών στις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και νομοθετικό πλαίσιο όπως,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται στην αναλυτική περιγραφή των ειδών της Α΄
Ομάδας, του τμήματος «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας μελέτης, χωρίς επιπλέον
οικονομική απαίτησή του.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι στην τιμή προσφοράς για όλα τα
παραδοτέα είδη της Ομάδας Α’ περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την μελέτη, το κόστος της
προμήθειας, των εγκεκριμένων αναλυτικών μελετών (υπογεγραμμένες από τους κατά νόμο
μελετητές μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας) του κάθε τύπου μονάδας και της
βάσεως αυτής, η κατασκευή των τμημάτων της μονάδας, η προετοιμασία, η φορτοεκφόρτωση,
η μεταφορά με χρήση οποιονδήποτε κατάλληλων τεχνικών μέσων/εξοπλισμού /μηχανημάτων
απαιτηθούν (π.χ. τηλεσκοπικός γερανός, γερανοφόρο όχημα–παπαγάλος κ.ά.) σε οποιαδήποτε
θέση του έργου, η συναρμολόγηση, η κατασκευή της βάσης της κάθε μονάδας σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της, η τοποθέτηση της μονάδας, η στερέωση και πάκτωση της επί της βάσεως,
οι ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί ανά μονάδα και γενικότερα
υλικά και εργασίες όπως περιγράφονται ανά άρθρο από εξειδικευμένο κατάλληλο προσωπικό
για την πλήρη τοποθέτηση στον τόπο που θα υποδειχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, οι δαπάνες απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού, εργαλείων,
μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και εργατοτεχνικού προσωπικού, οι δαπάνες όλων των
περιγραφόμενων, ως κατωτέρω και ανά άρθρο, κατασκευών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
(οικοδομικών, εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και των αναμονών στις οποίες
θα καταλήγουν (πλησίον των οικίσκων) προκειμένου να συνδεθούν με τα αντίστοιχα δίκτυα της
πόλης, ηλεκτροφωτισμού και δικτυών, θέρμανσης/ψύξης, συστημάτων παθητικής και
ενεργητικής προστασίας, αντικεραυνικής προστασίας για γείωσης κλπ) καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη ανεξαρτήτως αν περιγράφεται ρητά παραπάνω και ανεξαρτήτως δυσχερειών που
απαιτείται για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση της εν λόγω προμήθειας και εγκατάστασης
της αίθουσας, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή της υπ’ αρ. 273/1111-2010 απόφασης της 475η Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και όπως έχει βελτιωθείεπικαιροποιηθεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι αμέσως μετά την υπογραφή της
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σύμβασης θα καταθέσει επιπρόσθετα στοιχεία για τα τεχνικά μέσα/εξοπλισμό/μηχανήματα
και το εξειδικευμένο προσωπικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για όλα τα παραδοτέα
είδη σύμφωνα με την μελέτη (οι άδειες κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχημάτων, άδειες των χειριστών
τους, πίνακα με τα πλήρη στοιχεία του εξειδικευμένου προσωπικού υπευθύνων τοποθέτησηςεγκατάστασης, με επισυναπτόμενη τη σχετική κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την
Επιθεώρηση Εργασίας, στοιχεία του επιτόπου διπλωματούχου μηχανικού κλπ).
9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προς προμήθεια είδη είναι
σύμφωνα με τις αντίστοιχες ελληνικές κανονιστικές διατάξεις, νόμους, οδηγίες, συστάσεις,
εγκύκλιους κ.λ.π., καθώς και τα Διεθνή Πρότυπα ISO, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ που έχουν
καταστεί υποχρεωτικά καθώς και τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες του ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ,
τους Εθνικούς Κανονισμούς και τα Πρότυπα, όπως ισχύουν ανά περίπτωση και διαθέτουν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας των προϊόντων ή των επιμέρους ειδών αυτών, από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, τα οποία
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα προσκομίσει, αν του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τα ανωτέρω.
Στην ίδια υπ. δήλωση θα δηλώνεται επίσης ότι τα τυχόν χρησιμοποιούμενα προϊόντα δομικών
κατασκευών, κατά περίπτωση, θα συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Αριθμ. 6690 – ΦΕΚ Β 1914/12
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) και τις «οδηγίες νέας προσέγγισης» (2006/C134/01 και τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης
Ιουλίου 2008 (όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των Δομικών Κατασκευών) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Σήμανση CE) και για την χρήση και ενσωμάτωσή τους στην κατασκευή θα τηρούνται
οι οδηγίες 89/106/21-12-08 και 93/68 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Εσωτερικό Δίκαιο Π.Δ.
334-94 (ΦΕΚ 176 Α’/1994) και ΥΑ 5328/122 (ΦΕΚ386 Β’/2007).
10. Πιστοποιητικό πυραντοχής των τοιχωμάτων των μονάδων (panels) τουλάχιστον 30 λεπτών
(δείκτης πυραντίστασης 30λεπτών, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/88 “Κανονισμός Πυροπροστασίας
κτιρίων” για κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από οργανισμό – εταιρία
πιστοποίησης διαπιστευμένο στο Ε.ΣΥ.Δ. ή τον αντίστοιχο κρατικό φορέα διαπίστευσης της
χώρας εγκατάστασης του, συνοδευόμενο από ανάλογη βεβαίωση του Εθνικού Συστήματος
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).
11α. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ο ίδιος και κατασκευαστήςπαραγωγός των τελικών προσφερόμενων ειδών :
1. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο
πιστοποιητικό του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό οικ. φορέα-κατασκευαστή σχετικά με
τη μελέτη-σχεδιασμό, την παραγωγή-κατασκευή και την πώληση προκατασκευασμένων
συστημάτων στέγασης.
2. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό οικ. φορέα-κατασκευαστή
σχετικά με τη μελέτη-σχεδιασμό, την παραγωγή-κατασκευή και την πώληση
προκατασκευασμένων συστημάτων στέγασης.
3. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης OHSAS 18001:2007-ΕΛΟΤ 1801:2008 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό οικ. φορέα-κατασκευαστή
σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου
του υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι αναλαμβάνει
αποκλειστικά ο ίδιος ως κατασκευάστρια εταιρεία την προμήθεια, τη μελέτη (πλήρες
τεύχος μελετών), την κατασκευή, την προετοιμασία, τη φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά με
οποιοδήποτε μέσο, τη συναρμολόγηση, την έντεχνη εγκατάσταση (στον τόπο που θα
υποδειχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου), τη σύνδεση, τη ρύθμιση και
τη θέση σε λειτουργία όλων των παραδοτέων ειδών σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια
αυτής, κάνοντας χρήση οποιωνδήποτε ίδιων τεχνικών μέσων/εξοπλισμού/μηχανημάτων
και εξειδικευμένου προσωπικού απαιτηθούν.
Στην ίδια υπ. δήλωση θα δηλώνεται αν αναλαμβάνει ο ίδιος και την κατασκευή των
βάσεων έδρασης των μονάδων και τις διαδικασίες των σχετικών αδειοδοτήσεων για την
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εγκατάσταση των μονάδων με ευθύνη και δαπάνη του. Σε αντίθετη περίπτωση θα
δηλώνεται ποια από τα προαναφερόμενα (κατασκευή βάσεων έδρασης και αδειοδοτήσης)
και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην μελέτη θα αναλάβει άλλη επιχείρηση και ότι η
επιχείρηση αυτή έχει αποδεχθεί έναντί του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα την
ανάληψη της υποχρέωσης των προαναφερομένων σύμφωνα και με τους όρους της
μελέτης, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.
11β. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είναι ο ίδιος και κατασκευαστήςπαραγωγός των τελικών προσφερόμενων ειδών:
1. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο
πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων ειδών σχετικά με τη
μελέτη-σχεδιασμό και την παραγωγή-κατασκευή προκατασκευασμένων συστημάτων
στέγασης.
2. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων ειδών σχετικά
με τη μελέτη-σχεδιασμό και την παραγωγή-κατασκευή προκατασκευασμένων
συστημάτων στέγασης.
3. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης OHSAS 18001:2007-ΕΛΟΤ 1801:2008 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων ειδών σχετικά
με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
4. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο
πιστοποιητικό του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό οικονομικού φορέα σχετικό με τις
εργασίες της μελέτης
5. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό οικονομικού φορέα σχετικό
με τις εργασίες της μελέτης
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου
του υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα η
οποία παράγει – κατασκευάζει τα προσφερόμενα είδη και ο τόπος εγκατάστασής της.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται επίσης ότι, η μελέτη (πλήρες τεύχος μελετών),
η κατασκευή, η προετοιμασία, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά με οποιοδήποτε μέσο, η
συναρμολόγηση, η έντεχνη εγκατάσταση (στον τόπο που θα υποδειχθεί από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου), η σύνδεση, η ρύθμιση και θέση σε λειτουργία όλων των
παραδοτέων ειδών, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια αυτής, κάνοντας χρήση
οποιωνδήποτε ίδιων τεχνικών μέσων/εξοπλισμού/μηχανημάτων και εξειδικευμένου
προσωπικού απαιτηθούν θα γίνει αποκλειστικά από την επιχείρηση στην οποία
κατασκευάζονται, κάνοντας χρήση του απαιτούμενου, ανά περίπτωση, εξειδικευμένου
προσωπικού της και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος
αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα την
εκτέλεση των παραπάνω προαναφερομένων και τους παραπάνω όρους, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Στην ίδια δήλωση θα δηλώνεται επίσης ότι ο ίδιος ο συμμετέχων στον διαγωνισμό
οικονομικός φορέας θα αναλάβει την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών.
Επιπλέον στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα διευκρινίζεται με σαφήνεια ποιος εκ των δύο
(ήτοι ο ίδιος ο συμμετέχων στον διαγωνισμό οικονομικός φορέας ή ο κατασκευαστής των
μονάδων) θα αναλάβει την κατασκευή των βάσεων έδρασης των μονάδων και τις
διαδικασίες έκδοσης αδειών και όλων των σχετικών απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.
ΙΙΙ. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της ανωτέρω Παραγράφου (Ι), οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς
της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά
όπως προβλέπονται στα κάτωθι εδάφια και τις υποπαραγράφους αυτών, ήτοι:
1. Αποδεικτικά επαγγελματικής τεχνικής εμπειρίας με τα οποία θα αποδεικνύεται κατ’ ελάχιστον
η επιτυχής ολοκλήρωση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεων που
αφορούν εξοπλισμό ή επίπλωση σχολείων ή νηπιαγωγείων ως κάτωθι :
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α) πίνακας συμβάσεων που υλοποίησε ο συμμετέχων οικ. φορέας και στον οποίον θα
αναγράφονται λεπτομερώς ο τίτλος της κάθε σύµβασης, σύντομη περιγραφή του αντικειμένου
της, το ποσό του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., η χρονική διάρκεια της κάθε σύµβασης καθώς
και ο εργοδότης ή η Αναθέτουσα Αρχή
β) σε περίπτωση που η ανάθεση έγινε από δημόσιο φορέα, ο πίνακας θα συνοδεύεται από τις
σχετικές συµβάσεις και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (έργου) ή τα πρωτόκολλα παραλαβής
(υπηρεσιών ή προμηθειών)
γ) Σε περίπτωση που η ανάθεση έγινε από ιδιώτη, ο πίνακας θα συνοδεύεται (συσωρευτικά)
από :
- βεβαίωση του ιδιώτη ή εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό από απλή υπευθ. δήλωση του
υποψήφιου οικονομικού φορέα και
- αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων.
Για συµβάσεις σε εξέλιξη θα εντάσσεται το τμήμα που αποδεδειγμένα έχει ολοκληρωθεί.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα προς προμήθεια είδη της
Ομάδας Β’ πληρούν τις αναγραφόμενες στην υπ΄ αρ. 23/2020 μελέτη τεχνικές προδιαγραφές
(όπως αναφέρονται αντίστοιχα στις ομάδες και στα άρθρα αυτής)
3α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ο ίδιος και κατασκευαστήςπαραγωγός των τελικών προσφερόμενων ειδών:
1. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο
πιστοποιητικό σχετικά με εμπορία, παραγωγή, τεχνική υποστήριξη και διανομή επίπλων,
γενικού εξοπλισμού σχολείων ή νηπιαγωγείων, παιχνιδιών.
2. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό σχετικά με την εμπορία, παραγωγή, τεχνική υποστήριξη και
διανομή επίπλων, γενικού εξοπλισμού σχολείων ή νηπιαγωγείων, παιχνιδιών.
3. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης OHSAS 18001:2007-ΕΛΟΤ 1801:2008 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα-κατασκευαστή στην οποία θα δηλώνεται ότι αναλαμβάνει
ο ίδιος ως κατασκευάστρια εταιρεία την προμήθεια, την κατασκευή, τη φορτοεκφόρτωση,
την μεταφορά και την έντεχνη τοποθέτηση/εγκατάσταση στον τόπο που θα υποδειχθεί από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου των τελικών προσφερόμενων προϊόντων
3β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ΔΕΝ είναι ο ίδιος και κατασκευαστήςπαραγωγός των τελικών προσφερόμενων ειδών θα υποβάλλει:
1. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο
πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων ειδών σχετικά με την
παραγωγή γενικού εξοπλισμού σχολείων ή νηπιαγωγείων, παιχνιδιών.
2. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων ειδών σχετικά
με την παραγωγή γενικού εξοπλισμού σχολείων ή νηπιαγωγείων, παιχνιδιών.
3. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης OHSAS 18001:2007-ΕΛΟΤ 1801:2008 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων ειδών σχετικά
με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
4. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο
πιστοποιητικό του υποψήφιου στο διαγωνισμό οικονομικού φορέα σχετικό με τις εργασίες
της μελέτης (π.χ. εμπορία, διανομή κλπ επίπλων ή γενικού εξοπλισμού)
5. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό του υποψήφιου στο διαγωνισμό οικονομικού φορέα σχετικό με
τις εργασίες της μελέτης (π.χ. εμπορία, διανομή κλπ επίπλων ή γενικού εξοπλισμού )
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνονται για τα όλα προσφερόμενα είδη,
η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν και ο τόπος εγκατάστασής της.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται επίσης ότι η κατασκευή των τελικών προϊόντων
θα γίνει αποκλειστικά από την επιχείρηση στην οποία ανήκουν ή η οποία εκμεταλλεύεται
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής των τελικών αυτών προϊόντων και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί
του υποψήφιου οικονομικού φορέα την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας και τους
παραπάνω όρους, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή.
Επιπλέον, στην ίδια δήλωση θα δηλώνεται ότι, την προμήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη
μεταφορά και την έντεχνη τοποθέτηση/εγκατάσταση στον τόπο που θα υποδειχθεί από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για όλα τα παραδοτέα είδη σύμφωνα με την παρούσα μελέτη,
θα την αναλάβει ο ίδιος ο υποψήφιος στον διαγωνισμό οικ. φορέας.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προς προμήθεια είδη είναι
σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN–European Norms), πληρούν όλες τις
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, φέρουν
το σήμα CE όπου απαιτείται (π.χ. πλαστικά αξεσουάρ κ.ά.) σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές, και διαθέτουν, όπου απαιτείται, το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση
συμμόρφωσης CE (δήλωση συμμόρφωσης CE), και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα
προσκομίσει, αν ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην περίπτωση που είναι ο ίδιος και παραγωγόςκατασκευαστής ή του κατασκευαστή των ειδών αν δεν είναι ο ίδιος συμμετέχων οικ. φορέας,
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα παιδικά έπιπλα και γενικότερα είδη
επίπλωσης-εξοπλισμού που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη
συγκολλημένη ξυλεία, είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον και η χρησιμοποιηθείσα
ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην περίπτωση που είναι ο ίδιος και παραγωγόςκατασκευαστής ή του κατασκευαστή των ειδών αν δεν είναι ο ίδιος συμμετέχων οικ. φορέας,
στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει, για τα προσφερόμενα έπιπλα/παιδικά έπιπλα ή
εναλλακτικά για την πρώτη ύλη κατασκευής αυτών (ήτοι την σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία)
εκθέσεις δοκιμών ή πιστοποιητικά από ανεξάρτητα αναγνωρισμένα εργαστήρια πιστοποίησης,
που πιστοποιούν ότι δείγματά τους, τα οποία ταυτίζονται με τα προσφερόμενα ως προς το
είδος της συγκολλημένης ξυλείας, την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται) και το
εργοστάσιο παραγωγής, εξετάσθηκαν και χαρακτηρίστηκαν ότι ανήκουν στην κλάση Ε1
φορμαλδεΰδης ή και μικρότερη και θα προσκομισθούν οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθούν από
το Δήμο
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην περίπτωση που είναι ο ίδιος και παραγωγόςκατασκευαστής ή του κατασκευαστή των ειδών αν δεν είναι ο ίδιος συμμετέχων οικ. φορέας,
ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/22-4-09 όπως
τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β/2011) και ισχύει, και της ΚΥΑ Ζ3818/2009 (ΦΕΚ 1395Β/14-7-2009).
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην περίπτωση που είναι ο ίδιος και παραγωγόςκατασκευαστής ή του κατασκευαστή των ειδών αν δεν είναι ο ίδιος συμμετέχων οικ. φορέας,
στην οποία θα δηλώνεται ότι όλη η κατασκευή, καθ’ ενός εκ των προς προμήθεια ειδών,
συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων τα οποία καθορίζονται από
το πρότυπο ΕΝ 71.3+Α1:2014 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 §3 δ 3).
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψήφιου οικονομικού φορέα στην περίπτωση που είναι ο ίδιος και παραγωγόςκατασκευαστής ή του κατασκευαστή των ειδών αν δεν είναι ο ίδιος συμμετέχων οικ. φορέας,
στην οποία θα δηλώνεται ότι για τα προσφερόμενα παιδικά έπιπλα που προορίζονται για
παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, διαθέτει εκθέσεις δοκιμών ή πιστοποιητικά από ανεξάρτητα
αναγνωρισμένα εργαστήρια πιστοποίησης, που πιστοποιούν ότι δείγματά τους, τα οποία
ταυτίζονται με τα προσφερόμενα ως την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται) και το
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εργοστάσιο παραγωγής, εξετάσθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 71.3+Α1:2014 (ΦΕΚ 746/224-2009 άρθρο 1 §3 δ 3) όσον αφορά τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων και βρέθηκαν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12460-3:2016 (προσδιορισμός της
εκχύλισης φορμαλδεϋδης)
10. Έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα ισχύοντα
πρότυπα. (πρότυπα ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 1 : Μηχανικές και φυσικές
ιδιότητες), ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 2 : Αναφλεξιμότητα) και ΕΝ
71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3 : Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων)
για τα είδη που απαιτούνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών
της μελέτης.
Σημειώνεται ότι οι εκθέσεις Δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητα αναγνωρισμένα εργαστήρια όπως προσδιορίζονται στην Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011
(ΦΕΚ 2650/Β/2011).
Επισημαίνεται ότι, επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας
πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα
προς τα αναφερόμενα (άρθρο 82 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016). Η ισοδυναμία αυτή θα
τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των
αρμόδιων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β΄931/1805-2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 121
Δεν απαιτούνται.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 122. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού,
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

121

122

Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.7, περ.α, υποπερ. αδ’ του ν. 4605/19
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους123 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.124

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης125
Κριτήριο ανάθεσης126 της Σύμβασης127 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής128 .

123
124

125

126

127

128

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 23/2020 μελέτη, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και για τα δύο τμήματα (ομάδες) της μελέτης, αλλά υποχρεωτικά για
το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανά τμήμα και όχι επιλεκτικά για κάποια από αυτά.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 129.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 130.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».131
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. 132
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
129
130
131

132

Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012.
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016).
Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.133
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα134, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 135
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.136
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
133

Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.
135
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
136
Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
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4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.137
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν138:
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης, και το ίδιο ως υπόδειγμα ή σχετική οδηγία της Υπηρεσίας επισυνάπτεται ως
Παράρτημα της παρούσας.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο οδηγίεςανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” http://www.promitheus.gov.gr/
webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.j
spx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrlstate%3Dcoa43tonq_61
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

γ) Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα για φυσικά πρόσωπα ή για νομικά πρόσωπα αντίστοιχα.
1. Ειδικότερα, ανάλογα με την μορφή του οικ. φορέα, έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν η νόμιμη
σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου, ήτοι :

137

. Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
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Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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• Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης του συμμετέχοντα οικ. φορέα πρέπει να υποβληθούν
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης όπως το ΦΕΚ
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του με βεβαίωση ΓΕΜΗ ή πιστοποιητικά μεταβολών (για
διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ) και αντίστοιχα αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και
οι τροποποιήσεις του με βεβαίωση ΓΕΜΗ ή πιστοποιητικά μεταβολών (για ΟΕ ή ΕΕ).
• Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. (συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
σε περίπτωση Α.Ε. κλπ), τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή
τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
• Σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 139, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ).
• Υπ. δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του νόμιμου εκπροσώπου του
συμμετέχοντα οικ. φορέα στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα υποβαλλόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους
2. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
3. Προκειμένου για Ενώσεις, εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση.
4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
5. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του νόμιμου εκπροσώπου του
συμμετέχοντα οικ. φορέα, στην οποία θα δηλώνει:
1. ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνημμένων παραρτημάτων της και αποδέχεται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. ότι έλαβε γνώση των τευχών της υπ’ αρ. 23/2020 μελέτης και των παραρτημάτων αυτής και των
σχετικών σχεδίων του Δήμου και αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης των υπό
προμήθεια ειδών και αποδέχεται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του νόμιμου εκπροσώπου του
συμμετέχοντα οικ. φορέα, στην οποία θα δηλώνει τον χρόνο ισχύς της προσφοράς του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας.
2.4.3.2
Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στις Τεχνικές Προδιαγραφές του τεύχους της μελέτης, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας διακήρυξης, και με τα υποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία του παρόντος άρθρου θα
αποδεικνύεται οτι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
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Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.7, περ.α, υποπερ. αδ’ του ν. 4605/19
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Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί
η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.9.2. (Β2-Β9) 140 141.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν142.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) και το άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.
Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (τεμάχιο). 143
Ο κάθε συμμετέχων οικ. φορέας θα υποβάλει συμπληρωμένη την «Οικονομική Προσφορά», όπως
παράγεται από το σύστημα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Καθώς στην παραγόμενη από το σύστημα οικονομική προσφορά δεν μπορεί να αποτυπωθούν αναλυτικά
όλα τα στοιχεία της προσφοράς, ο συμμετέχων οικ. φορέας θα συμπληρώσει και θα υποβάλει επιπλέον
στον ηλεκτρονικό φάκελο «οικονομική προσφορά» συμπληρωμένο και το «Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς» της Υπηρεσίας για το τμήμα (ομάδα) της μελέτης που συμμετέχει, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
μορφή επεξεργάσιμου αρχείου και αρχείου τύπου PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, και επισυνάπτεται ως Παράρτημα αυτής.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης144.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ %.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης όπως
έχει καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή145 στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του τεύχους της μελέτης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών146
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι της καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
140
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Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.
ανθρωποώρες κ.α.
144 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.147
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών148
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,149
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές150.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

147
148
149
150

Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ.γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών151
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής («Επιτροπή Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων», ήτοι «Επιτροπή Διαγωνισμού») 152, προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
Παρασκευή, 11-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ. 153
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή Αξιολόγησης Δημοσίων
Συμβάσεων», ήτοι «Επιτροπή Διαγωνισμού»)
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή
Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων», ήτοι «Επιτροπή Διαγωνισμού»).
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου. Επισημαίνεται ότι στο σημείο αυτό το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο επικοινωνεί με τους
φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους 154.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

151

152

153

154

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την
παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
2.4.3.1 της παρούσας.
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να διενεργούνται και ενιαία και για την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το
οποίο δύναται να κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» μόνο
στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών, αν δεν ορισθεί αυτή από την διακήρυξη ή από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων», ήτοι
«Επιτροπή Διαγωνισμού»).
γ.1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη ή στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών155.
δ.1) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή156 προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή (είτε η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε το
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού) απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. (Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές
προσφορές και η αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνονται
στην κατωτέρω απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.)
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.157 (Τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση.)
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων 158 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.159
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
Εναλλακτικά επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να διενεργούνται και ενιαία
για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή160 προς έγκριση.
Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
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Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του
ν.4605/2019.
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
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κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων161. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ.2) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με την έγκριση του πρακτικού από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής ή του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής
(«Επιτροπή Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων», ήτοι «Επιτροπή Διαγωνισμού») οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ.2) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης ακολουθούνται
τι ίδιες διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου 162. Κατά
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.163

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου164

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 165 από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης166 και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών167. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
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Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, περ. α του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές168
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.169
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά170 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του171.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω172 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό και ως εξής: κατά ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας173 ή κατά ποσοστό
168
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Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3.
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).
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50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας174. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον
προμηθευτή.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά175, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 176. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες177 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά178.
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Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).
Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής179 η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης180.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά181 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών182
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.183
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
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Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας184
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.185
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.186
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου187. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της
ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής188. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά189.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς

184

185
186

187
188
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Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από
το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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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.
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση
ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης ή των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης, της
αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Απαιτείται η κατάθεση ξεχωριστής εγγυητικής επιστολής για κάθε ομάδα της μελέτης ακόμη και αν είναι ο
ίδιος οικονομικός φορέας ανάδοχος και για τις δύο ομάδες της μελέτης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 190
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά ανά ομάδα, κατά
το ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος του αντικειμένου της σύμβασης, μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Εγγύηση προκαταβολής:
Δεν προβλέπεται καθώς δεν προβλέπεται η περίπτωση χορήγησης προκαταβολής.
Εγγύηση καλής λειτουργίας:
Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών της μελέτης ο ανάδοχος έχει την
υποχρέωση, αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και πριν την αποδέσμευση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει προς τον Δήμο Νέας Σμύρνης επιστολή
εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν.4412/16 που ορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).
Απαιτείται η κατάθεση ξεχωριστής εγγυητικής επιστολής για κάθε ομάδα της μελέτης ακόμη και αν είναι ο
ίδιος οικονομικός φορέας ανάδοχος και για τις δύο ομάδες της μελέτης.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα ισχύει για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής των
προμηθευόμενων ειδών-εξοπλισμού. Η προσκόμιση της εγγυητικής καλής λειτουργίας δεν εγείρει επιπλέον
οικονομική απαίτηση του ανάδοχου/προμηθευτή.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει ελαττώματα που ανακύπτουν ή ζημιές που προκαλούνται από
δυσλειτουργία, αστοχία ή τυχόν βλάβες που θα οφείλονται στο ίδιο το υπό προμήθεια είδος ή τμήμα αυτού
ή σε υπαιτιότητα του αναδόχου/προμηθευτή, ο οποίος και θα υποχρεούται στην αποκατάσταση των
ελαττωμάτων ή των ζημιών με επισκευή ή αντικατάσταση των ειδών ή τμημάτων αυτών με άλλο καλύτερης
ποιότητας και με την εκτέλεση των σχετικών εργασιών τοποθέτησης του υλικού. Κατά τη διάρκεια ισχύος
της εγγύησης καλής λειτουργίας η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό
190

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα
ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Επιπλέον ισχύουν και εφαρμόζονται, ανά περίπτωση όλες οι πρόσφατες διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν και
αφορούν τις Προσωρινές Εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019
(ΦΕΚ 70 Α’), έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω και ειδικότερα :
 του άρθρου 220 του ν.4610/2019 (Α’ 70), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 124 του ν.4692/2020
(ΦΕΚ 111 Α΄)
 των άρθρων 2.2 και 4.1 της υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (Β’ 1843) απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 του άρθρου 24 του ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α’) στις περιπτώσεις που τυγχάνει εφαρμογής
 όλες τις πρόσφατες διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν και ισχύουν για την αφορούν τις Προσωρινές
Εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70
Α’), έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα.
- οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αρ. πρωτ. 41002/Β9/Φ8/204/27-03-2020 πρόσκλησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» περί κατάρτισης του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2020 του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΑΙΘ)
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η υποβαλλόμενη πρόταση του Δήμου Νέας Σμύρνης για την
υλοποίηση της Δράσης με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 865/2020 (αρ. πρωτ. 46092/12-05-2020) Απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων περί ένταξης στο Π.Δ.Ε. της πράξης του Δήμου (µε ενάριθµο 2020ΣΕ04700027).

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 191

191

Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
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4.3.3 Λοιποί ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4412/2016 192.
………
4.3.4 Λοιποί ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην συγγραφή
υποχρεώσεων του τεύχους της μελέτης.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.193. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του
υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, πριν την ανάθεση της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της
σύμβασης στο νέο υπεργολάβο θα πρέπει να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση όλα τα
δικαιολογητικά που είχε υποβάλει και ο αρχικός υπεργολάβος του αναδόχου (και όπως περιγράφονται και
στο άρθρο 4.4.3 της παρούσας), τα οποία αφού ελεγχθούν από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της
αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) και εγκριθούν από την αναθέτουσα αρχή , θα ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες αντικατάστασής του, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.4.4. Δεν προβλέπεται δυνατότητα απευθείας πληρωμής του υπεργολάβου194
192

193
194

Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι
συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές,
κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι κοινωνικές παράμετροι
αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που
προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και δ) την προαγωγή της ισότητας
ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016)
Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση
της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση
προμήθειας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της195
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 196 197
Επίσης προβλέπεται η άσκηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής για τυχόν παράταση της σύμβασης
με αύξηση ή μείωση του φυσικού–οικονομικού αντικειμένου για το ένα ή και για τα δύο τμήματα της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν.4412/16 και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτού.
Επίσης ο Δήμος Νέας Σμύρνης διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει το σύνολο των ποσοτήτων της
σύμβασης και με απόφαση της αναθέτουσας αρχής οι ποσότητες της σύμβασης μπορούν να μειωθούν, κατά
την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά ποσοστό έως 30% της ποσότητας της προμήθειας (για το ένα
ή και για τα δύο τμήματα της σύμβασης), χωρίς αυτό το γεγονός να εγείρει καμία επιπλέον αξίωση από την
πλευρά του αναδόχου/προμηθευτή, με την προϋπόθεση της έγγραφης ενημέρωσης του οικ. φορέα εντός
δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι τιμές της μελέτης/προσφοράς, παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης198
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

195
196

197

198

αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή
του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.
Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί είτε τμηματικά είτε ολικά, αντίστοιχα με την πρόοδο
παράδοσης και την παραλαβή των ειδών και θα ισχύει σε κάθε περίπτωση η τιμή της προσφοράς του
προμηθευτή, η οποία διατηρείται σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση και για κανέναν λόγο.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 199, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Οι πληρωμές του προμηθευτή μέσω του ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην υπ’ αριθμ. 134453/2312-2015 (ΦΕΚ 2857/τ.Β’) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄).
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 200
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016201
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)202 .
δ) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος203 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα

199
200
201

202

203

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
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προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης που
προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας (στην περίπτωση που εχει αντικατασταθεί η εγγυητική
καλής εκτέλεσης με την αντίστοιχη καλής λειτουργίας)
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο204 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρον. διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσηςπαράδοσης
Σε περίπτωση ένωσης οικ. φορέων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων205
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περ. β΄ και δ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016206. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

204
205
206

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης ειδών
6.1.1. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών δύναται να είναι συνολική ή τμηματική, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της αρμόδιας δ/νουσας υπηρεσίας, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση και ο ανάδοχος
υποχρεούται στην παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ως κάτωθι:
Για την ομάδα Α΄:
Οι χώροι τοποθέτησης των μονάδων ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής (αιθουσών διδασκαλίας,
γραφείων και χώρων υγιεινής (W.C.)) αναφέρονται αναλυτικά σύμφωνα και με το τεχνικό δελτίο της
χρηματοδοτούμενης πράξης, στο τεύχος της μελέτης και αποτυπώνονται και στα σχετικά σχέδια που την
συνοδεύουν.
Για την έντεχνη και ορθή έδρασή τους θα πρέπει να έχει προηγηθεί η άμεση παράδοση από τον ανάδοχο
αρχικά της στατικής μελέτης βάσεως οπλισμένου σκυροδέματος στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης προς έγκριση, προκειμένου να προχωρήσει
ταχύτατα ο ανάδοχος στην υλοποίηση των βάσεων στις οποίες θα εδραστούν με ασφάλεια όλες οι προς
προμήθεια μονάδες ελαφράς λυόμενης προκατασκευής, και ακολούθως πλήρες τεύχος όλων των μελετών
και σχεδίων που συνοδεύουν τις συγκεκριμένες μονάδες προκειμένου να εγκριθεί από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου η υποβολή τους από τον ανάδοχο στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση
της απαιτούμενης άδειας για την εγκατάστασή τους σύμφωνα με τα άρθρα 2.2 και 4.1 της υπ. αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (Β’ 1843) απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όλες οι μελέτες που συνοδεύουν την κάθε μονάδα θα είναι υπογεγραμμένες από τους κατά νόμο μελετητές
μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρεία και θα συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις τόσο του
υπογράφοντος μηχανικού όσο και του αναδόχου ότι οι προκατασκευασμένες αίθουσες είναι εγκεκριμένου
τύπου και πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας και τις
ισχύουσες κτιριοδομικές απαιτήσεις (πυροπροστασία, προσβασιμότητα κλπ) για την χρήση που
προορίζονται (προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης
προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ. 12 του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019).
Η διάταξη των μονάδων ελαφριάς προκατασκευής στον τόπο εγκατάστασής τους στους προαναφερόμενους
χώρους, οι θέσεις και ο αριθμός των εσωτερικών - εξωτερικών θυρών των μονάδων ελαφριάς λυόμενης
προκατασκευής και γενικότερα οι θέσεις όλων των επιμέρους μερών (κινητών-ακίνητων) των μονάδων,
όπως προβλέπονται στην προδιαγραφή του ΟΣΚ Α.Ε. και όπως βελτιώνονται/συμπληρώνονται με την
παρούσα μελέτη, θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
Ο ανάδοχος μετά των σχετικών εγκρίσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας και της έκδοσης των σχετικών
αδειών μικρής κλίμακας από τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην
κατασκευή των βάσεων των μονάδων και ακολούθως στην τοποθέτηση και εγκατάσταση των μονάδων,
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ανά χώρο.
Επισημαίνεται ότι κατά την παράδοση – συναρμολόγηση – κατασκευή των βάσεων - εγκατάσταση των
μονάδων κλπ απαιτείται από πλευράς του αναδόχου/προμηθευτή η αυτοπρόσωπη παρουσία
διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού, ο οποίος και θα εξασφαλίσει την τήρηση όλων των απαιτούμενων
μέτρων ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό και τους χρήστες των σχολικών συγκροτημάτων, εφόσον η
τοποθέτηση γίνεται κατά τη λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων, θα προχωρήσει σε επί τόπου
τροποποιήσεις της μελέτης, εάν απαιτηθεί από τις υφιστάμενες συνθήκες κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας,
θα έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών και την εφαρμογή των τεχνικών
προδιαγραφών και σχεδίων και θα βεβαιώσει την έντεχνη κατασκευή, σύμφωνα με τα σχέδια και της
προδιαγραφές της μελέτης.
Για την ομάδα Β΄:
Τα προς προμήθεια έπιπλα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την λειτουργία των ανωτέρω μονάδων
ελαφράς λυόμενης προκατασκευής ως διδακτηρίων, θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. Όλα τα είδη της Ομάδας Β’ θα παραδοθούν συναρμολογημένα και θα
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τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου. Η παράδοση και η τοποθέτηση των ειδών της Ομάδας Β’ θα γίνει αφού ολοκληρωθούν η τοποθέτηση
και πλήρης εγκατάσταση των μονάδων της Ομάδας Α’.
Προβλέπεται η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής για σταδιακή παράδοση των ειδών της ομάδας Α’ και
ακολούθως της ομάδας Β’ ανά χώρο τοποθέτησης, ήτοι ολοκλήρωση τοποθέτησης των μονάδων και του
εξοπλισμού σε έναν από τους τρεις περιγραφόμενους χώρους της μελέτης και ακολούθως στους
υπόλοιπους.
Τόσο οι υπό προμήθεια μονάδες της ομάδας Α’, όσο και τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού της ομάδας Β’
θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί – εγκατασταθεί πλήρως εντός του χρόνου των τεσσάρων (04) μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από την προσκόμιση κάθε είδους και την τοποθέτηση στον τόπο εγκατάστασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης, στο οποίο θα
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκομίστηκε το κάθε είδος. Επίσης θα υποβάλει βεβαίωση έντεχνης κατασκευής και
εγκατάστασης, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός
της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε το κάθε είδος και θα βεβαιώνεται η έντεχνη
κατασκευή και εγκατάσταση του είδους σύμφωνα με τα σχέδια και της προδιαγραφές της μελέτης. Το
αποδεικτικό προσκόμισης και η βεβαίωση έντεχνης κατασκευής και εγκατάστασης κάθε είδους θα θεωρείται
από την Διευθύνουσα της προμήθειας Υπηρεσία και θα διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

6.2 Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών
6.2.1. Η παραλαβή των ειδών διενεργείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16 και το
τεύχος της μελέτης, από Επιτροπές Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και παραλαμβάνουν τμηματικά ή συνολικά
το αντικείμενο της σύμβασης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών γίνεται με μακροσκοπικούς και λειτουργικούς ελέγχους. Δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες
επιτροπές, όταν το κρίνουν απαραίτητο, για προσκόμιση από τον ανάδοχο δειγμάτων και για διενέργεια
εργαστηριακών εξετάσεων σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016. Το κόστος της διενέργειας των
ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με
την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
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επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση
κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από την σύμβαση ή την παρούσα χρόνο, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης-εγκατάστασης του είδους και ειδικότερα στους κατωτέρω
καθοριζόμενους χρόνους :
- καθώς η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους (λειτουργικούς) που
διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή παραλαβής που ανήκει στον φορέα εκτέλεσης της προμήθειας, ο
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του είδους.
- αν, για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή Παραλαβής ασκήσει την δυνατότητα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παρούσα και στα τεύχη της μελέτης, που προβλέπει εκτός από μακροσκοπική εξέταση και διενέργεια
άλλων ελέγχων που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα (όπως εργαστήρια,
δοκιμαστήρια κλπ), ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του είδους, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των
δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές τυχόν προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.207

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Σε περίπτωση ναύλωσης – ασφάλισης - φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό για την προμήθεια
των ειδών της μελέτης, εφαρμόζοντα αντίστοιχα τα αναφερόμενα στα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016.

207

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.4 Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Κατά την διαδικασία της παραλαβής των ειδών σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016, ο ποιοτικός
έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικούς και λειτουργικούς ελέγχους. Δίνεται η δυνατότητα στις
αρμόδιες επιτροπές, όταν το κρίνουν απαραίτητο, για προσκόμιση από τον ανάδοχο δειγμάτων και
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016. Το κόστος της
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας208
O ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την διετή τουλάχιστον εγγύηση όλων των ειδών της μελέτης και την
πενταετή, από την εγκατάστασή τους, ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για τα όλα τα προς προμήθεια
είδη. Επίσης οφείλει να βεβαιώσει την άμεση κάλυψη παροχής εργασιών - ανταλλακτικών προς την
Αναθέτουσα εντός επτά (7) ημερών, το αργότερο, από την αναγγελία του προβλήματος.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας (δύο (02) έτη κατ’ ελάχιστον), ο ανάδοχος ευθύνεται για την
καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας (συνολικά και τμηματικά ανά είδος και υλικό).
Κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση
οποιουδήποτε ελαττώματος, ζημιάς ή βλάβης που προκαλείται από δυσλειτουργία, αστοχία ή τυχόν βλάβες
που οφείλονται στο ίδιο το είδος ή τμήμα αυτού ή σε υπαιτιότητα του αναδόχου/προμηθευτή, ο οποίος και
υποχρεούται στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή των ζημιών με επισκευή ή αντικατάσταση των ειδών
ή τμημάτων αυτών με άλλο καλύτερης ποιότητας και με την εκτέλεση των σχετικών εργασιών τοποθέτησης
του υλικού. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται
για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και
δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης
της βλάβης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή209 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

208
209

Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
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Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής
ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της
εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής210
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής των υπό προμήθεια ειδών.

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
ρήτρα υποκατάστασης).211

6.9 Υποχρεώσεις χρηματοδ. Πράξης - Ενημερωτικές και Αναμνηστικές Πινακίδες
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, ως φορέας υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας, και ως εκ τούτου και ο ανάδοχος
της παρούσας σύμβασης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις εγκυκλίους της αρμόδιας υπηρεσίας
του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων που
αναλαμβάνονται σε βάρος των έργων του ΠΔΕ και των σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων της
χρηματοδοτούμενης πράξης.
Για λόγους ενημέρωσης των πολιτών και των ωφελούμενων της δράσης, με την έναρξη υλοποίησης της
προμήθειας, σε σημεία ευδιάκριτα και προσβάσιμα από το κοινό, θα τοποθετηθούν τρείς (μία σε κάθε χώρο
τοποθέτησης των μονάδων) προσωρινές (ενημερωτικές) πινακίδες στην οποία θα υπάρχουν το εθνόσημο
της Ελληνικής Δημοκρατίας και τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του έργου (ονομασία έργου:
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ …(ονομασία σχολείων)... ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»,
προϋπολογισμός: ……….…. € συμπ. Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση: Εθνικό Σκέλος Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, φορέας υλοποίησης: Δήμος Νέας
210
211

Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει
ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3) ή να διαμορφώσει τη σχετική
ρήτρα με διαφορετικούς όρους, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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Σμύρνης). Η προσωρινή πινακίδα θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα έχει
διαστάσεις κατάλληλες ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμη.
Με την ολοκλήρωση της προμήθειας, οι προσωρινές πινακίδες θα αποσυρθούν και θα αντικατασταθούν
από τον ανάδοχο από μόνιμες αναμνηστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε ευδιάκριτο σημείο στην
εξωτερική πλευρά κάθε αίθουσας και γραφείου, σύμφωνα με την υπ' άρ. 41002/Β9/Φ8/204/27-03-2020
πρόσκληση του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η κάθε πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο
υλικό και σε μέγεθος προσαρμοσμένο στον χώρο όπου τοποθετείται και φέρει τα βασικά στοιχεία της
ταυτότητας του έργου, όπως το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τίτλος έργου, έτος υλοποίησης,
προϋπολογισμός: το ποσό και αναφορά ότι καλύπτεται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, φορέας υλοποίησης:
ονομασία Δήμου. Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να
εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους. Η δαπάνη για τις πινακίδες καλύπτεται από τον προϋπολογισμό
της μελέτης και συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του προμηθευτή (της Ομάδας Α), χωρίς καμία
επιπλέον αξίωση.

Νέα Σμύρνη, Νοέμβριος 2020
(Τόπος – Ημερομηνία)
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστ. Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Λουκία Μερκούρη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 227/2020 απόφαση Ο.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Το περιεχόμενο του αρχείου παρέχεται και αναρτάται ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, στο
περιβάλλον του διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Επίσης στο περιβάλλον του διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
αναρταται το ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείου XML για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ :

ΑΡ. ΜΕΛ.:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)
23/2020

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του οικ. φορέα …………………………………………………………………..........……………………….………………
………...................................................................................................................................……
με έδρα .........................…………………………….., οδός .....………………………..……...., αριθμός …......,
τηλέφωνο ..…………………., fax ..…………….…….. , ηλεκτρ. δ/νση (e-mail)………………………………..…..
Α.Φ.Μ …….……..…….….…………, Δ.Ο.Υ………….……..…..…..…..,
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα
καθώς και των τευχών της μελέτης και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, υποβάλλω την
παρακάτω προσφορά και δηλώνω ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης:

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ WC - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΝΗΠΙΩΝ)
CPV: 44211100-3 Αρθρωτά και φορητά κτίρια
Α/Α

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤ.

Α.1

Μονάδα τύπου Α: Αίθουσα διδασκαλίας
ελαφράς λυόμενης προκατασκευής

ΤΕΜ.

9

Α.2

Μονάδα τύπου Β: Αίθουσα γραφείου ελαφράς
λυόμενης προκατασκευής με προσάρτημα wc

ΤΕΜ.

4

Α.3

Μονάδα τύπου Γ: Χώρος υγιεινής (wc) νηπίων
ελαφράς λυόμενης προκατασκευής

ΤΕΜ.

8

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' (προ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμητικώς)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (ολογράφως

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΠΛΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
CPV: 39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός
Α/Α
Β.1
Β.2

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤ.

Β.12

Τραπεζάκι νηπίων
Καρεκλάκι νηπίων
Γραφείο Παιδαγωγού με συρταριέρα τριών
συρταριών
Καρέκλα παιδαγωγού
Καρέκλα συνεργασίας - επίσκεπτη
Ραφιέρα 25 κυψελών - θέσεων
Συρταριέρα 24 θέσεων
Βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια με
ρυθμιζόμενο ύψος
Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία πλαστικά κουτιά
Τρόλει για χαρτόνια-σύνεργα ζωγραφικής και
χειροτεχνίας
Εταζέρα μουσικής γωνιάς με εξοπλισμό
μουσικών οργάνων
Μίνι σπαστό κουκλοθέατρο με εξοπλισμό.

Β.13
Β.14
Β.15
Β.16
Β.17
Β.18

Πίνακας ανάρτησης εργασιών
Πίνακας μαρκαδόρου
Πίνακας ανακοινωσεων
Φαρμακείο
Άβακας ξύλινος
Βαλιτσάκι με ζωάκια

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

9
9
9
4
54
9

Β.19
Β.20
Β.21
Β.22
Β.23
Β.24

Κουτι ανακύκλωσης
Κουτί γεωμετρίας
Ρολόι κατανόησης ώρας
Μαγνητικός τροχός δραστηριοτήτων
Βάζο με μαγνητικά τουβλάκια-σχηματα
Σετ πλαστικά blocks κατασκευών (πύργος)

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

54
9
9
9
9
9

Β.25
Β.26

Σετ πλαστικά blocks κατασκευών (γρανάζια)
Βαγονέτο ψυχοκινητικής με εξοπλισμό

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

9
9

Β.3
Β.4
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Β.9
Β.10
Β.11

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

54
225

ΤΕΜ.

17

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

17
8
9
9

ΤΕΜ.

9

ΤΕΜ.

9

ΤΕΜ.

9

ΤΕΜ.

9

ΤΕΜ.

9

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' (προ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμητικώς)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (ολογράφως
……… / …… / 2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Σελίδα 68

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ

20PROC007681534 2020-11-19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Τεύχος Μελέτης

Σελίδα 69

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19

20PROC007681534 2020-11-19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-------------------------------------------------------

ΦΟΡΕΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
E-MAIL

: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
: 17121
: ΛΟΥΚΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
: +30.213.2025810
: +30.213.2025808
: merkouri@0149.syzefxis.gov.gr

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)
ΑΡ. ΜΕΛ. :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Κ.Α. :
Σ.Α .:
ΧΡΗΜΑΤOΔΟΤΗΣΗ :

23/2020
571.640,00 ΕΥΡΩ (συμπερ. ΦΠΑ)
64.7122.0001
2020ΣΕ04700027
Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Η εγκεκριμένη με την υπ’ αρ. απόφ. 273/475ης Συνεδρίασης /11-11-2010 του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
(ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C)
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

20PROC007681534 2020-11-19
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ.
Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο
Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ
Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ, ΚΔΡΑΦΝΟΑ & ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΝΛΑΓΩΛ ΑΗΘΝΠΩΛ
(ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ – ΓΟΑΦΔΗΩΛ) & ΣΩΟΩΛ ΓΗΔΗΛΖΠ (W.C) ΓΗΑΦΝΟΩΛ
ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΔΙΑΦΟΑΠ ΙΝΚΔΛΖΠ ΞΟΝΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΠΔ ΠΣΝΙΔΗΑ Α/ΘΚΗΑΠ
& Β/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ Π’ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑ

1.

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ – ΓΔΛΗΘΑ

1.1

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε
ησλ κνλάδσλ ειαθξηάο πξνθαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο, Γξαθεία θαη ρώξνη Τγηεηλήο ζηα ρνιεία ηεο Δπηθξάηεηαο.
Οη Σερληθνί όξνη ησλ Πξνδηαγξαθώλ απηώλ απνηεινύλ ηηο απαηηήζεηο (ηερληθέο –
ιεηηνπξγηθέο – αηζζεηηθέο) γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ.
Οη κνλάδεο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλάγθεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ιόγσ εηδηθώλ
πεξηζηάζεσλ ( κεηεγθαηαζηάζεηο, κεηαβνιέο αξηζκνύ καζεηώλ, ζενκελίεο θ.ιπ.). Μεηά
ηελ εμάιεηςε ησλ αλαγθώλ ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο νη αξρηθά εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο
ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, θαηά ηηο αλάγθεο ηνπ Ο..Κ Α.Δ.

1.2.

Oη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο ζα θαηαζέζνπλ πιήξεηο θαη
αλαιπηηθέο κειέηεο ησλ κνλάδσλ (ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ,
ΜΔΛΔΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ,
ΗΥΟΜΟΝΧΗ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟΤ θ.ιπ.) ππνγεγξακκέλεο από ηνπο
θαηά Νόκν κειεηεηέο κεραληθνύο. Ν δε Ν.Π.Θ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα
βειηηώζεσλ, κε παξάιιειε ππνρξέσζε απνδνρήο ηνπο από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαζέζνπλ δείγκα ησλ κνλάδσλ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ
ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ.

1.3.

Θα πξνηαζνύλ ηξεηο (3) ηύπνη κνλάδσλ :
Ρύπνο Α: Μνλάδα αίζνπζαο δηδαζθαιίαο.
Ρύπνο Β: Μνλάδα Γξαθείνπ (2/3 ηνπ ηύπνπ Α).
Ρύπνο Γ: Μνλάδα ρώξσλ πγηεηλήο (W.C).
Οη κνλάδεο ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνύκελεο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ (Flat – Pack). Ο
ηύπνο Α ζα απνηειείηαη από ηξία (3) επί κέξνπο ηκήκαηα, ν ηύπνο B από δύν (2), θαη ν
ηύπνο Γ από έλα (1).

1.4.

Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο ζα πξνθύπηνπλ, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, από
αθέξαηα πνιιαπιάζηα ιεηηνπξγηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θαλάβνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
ηνπνζέηεζή ηνπο κεκνλσκέλα ή ελ ζεηξά ζε ζπλδπαζκό, αλάινγα κε ηελ ηδηνκνξθία ηνπ
νηθνπέδνπ ή ηελ επηδησθόκελε αξρηηεθηνληθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη
αλάγθεο ηνπ δηδαθηεξίνπ πνπ ζα ζηεγαζζεί ζ‟ απηέο πξνζσξηλά. Οη κνλάδεο ζα
παξνπζηάδνπλ άξηηα θαη νινθιεξσκέλε αηζζεηηθή εηθόλα εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ
όςεσλ, νη δε ελ ζεηξά ηνπνζεηνύκελεο ζα εθάπηνληαη θαηά ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηνπο θαη
ζα απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν. Όπνπ απαηηείηαη, νη αξκνί ζα θαιύπηνληαη κε
αξκνθάιππηξα θαηάιιειεο δηαηνκήο.
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1.5.

Οη κνλάδεο θαη ησλ ηξηώλ ηύπσλ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε νπνηαδήπνηε γήπεδα ρνιείσλ
θαη κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζσξηλώλ αλαγθώλ ζηέγαζεο ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα
κεηεγθαηάζηαζε, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ «Ο..Κ Α.Δ.». Η ζέζε ηεο
εγθαηάζηαζήο ηνπο κέζα ζηα γήπεδα ζα νξίδεηαη από ηνλ «Ο..Κ Α.Δ.». Λακβάλεηαη
ππόςε όηη ζηελ ελ ζεηξά δηάηαμε ησλ κνλάδσλ, είλαη πηζαλή ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα, όπνπ ππάξρεη θιίζε ηνπ νηθνπέδνπ (εμαζθάιηζε αλνίγκαηνο
ζπξώλ, επηθαιύςεσο αξκώλ θ.ιπ.) ή θαη ζε θιηκαθσηή δηάηαμε θάηνςεο (ελ είδε
ζθαιηέξαο).

1.6.

Οη ιπόκελεο κνλάδεο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα ζπλαξκνινγνύληαη επί ηόπνπ ηνπ
έξγνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή, ρσξίο πξόζζεηε δαπάλε κεηαθνξηώζεσλ, ε εύθνιε &
νηθνλνκηθή κεηαθνξά ηνπο ηόζν ζηελ επεηξσηηθή όζν θαη ζηελ λεζησηηθή ρώξα θαη γηα
κειινληηθή κεηεγθαηάζηαζε.

2.

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ

2.1

ΡΞΝΠ Α – ΚΝΛΑΓΑ ΑΗΘΝΠΑΠ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ

2.1.1.

Η επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο είλαη 40,5 m2 (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 6Υ6,75m)
κε κνξθή θαηόςεσο νξζνγσληθή.
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά:
α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο 3,10 m.
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 m.

2.1.2.

Η κνλάδα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο απνηειείηαη από ηξία όκνηα κέξε εμσηεξηθώλ
δηαζηάζεσλ 2,25 Υ 6,0 m, ηα νπνία ζα ζπλαξκνινγνύληαη κεηαμύ ηνπο. Σα κέξε πνπ
απνηεινύλ ηελ θάζε αίζνπζα ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνύκελα, γηα λα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα ηεο απξόζθνπηεο κεηαθνξάο αθόκε θαη ζε δύζβαηα ζεκεία .
Οη δηαζηάζεηο θάζε ηκήκαηνο είλαη ηέηνηεο ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο
κεηαθνξάο ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθήο άδεηαο δηέιεπζεο ππεξκεγέζνπο νρήκαηνο. Οη
ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη ζην άλσ θαη θάησ κέξνο ησλ κεηαιιηθώλ ππνζηπισκάησλ, θαζώο
θαη ζην πιαίζην ηεο νξνθήο, ήηνη δώδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ ζπλδέζεηο. H όιε θαηαζθεπή
ζα εμαζθαιίδεη πιήξε αθακςία θαη δελ ζα επηηξέπεη ηαιαληώζεηο από δπλακηθέο
θνξηίζεηο. Σν δάπεδν ησλ κνλάδσλ ζα απέρεη πεξίπνπ 20 cm από ηελ πθηζηάκελε
δηακνξθσκέλε βάζε έδξαζεο θαη ην ηπρόλ δεκηνπξγνύκελν θελό ζα θιείλεη ελ κέξεη
πεξηκεηξηθά επηηξέπνληαο ηελ δηέιεπζε ησλ όκβξησλ πδάησλ θαζώο θαη ηνλ αλεκπόδηζην
αεξηζκό.

2.1.3.

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζα είλαη
πιήξσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ EN-ISO 1461:2009 κε
ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο Φεπδαξγύξνπ 78κm (568 gr/m2). ηηο ζέζεηο ησλ
ζπγθνιιήζεσλ ζα εθαξκνζηεί ςπρξό γαιβάληζκα. Οη πεξηκεηξηθνί δηακήθεηο θνηινδνθνί
ηνπ πιαηζίνπ δαπέδνπ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 120Υ80Υ4 mm. Οη πεξηκεηξηθνί εγθάξζηνη
θνηινδνθνί ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 120Υ80Υ3 mm. Σν πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ζα
εληζρύεηαη κε εγθάξζηεο δνθίδεο θιεηζηήο δηαηνκήο 80Υ50Υ3 mm. Οη εγθάξζηεο δνθίδεο
ζα ηνπνζεηνύληαη αλά 40 cm πεξίπνπ. Κάησ από ηηο εγθάξζηεο δνθίδεο ηνπνζεηνύληαη
δύν δηακήθεηο ηξαβέξζεο 60Υ30Υ1,75 mm ζε απόζηαζε από ηα άθξα ηνπ ηειάξνπ 50
cm. Η αληνρή ζε θηλεηό θνξηίν είλαη 350 kg/ m2 . Σν πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ζα θέξεη (από
θάησ πξνο ηα πάλσ) παλέιν πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 0,5/60/0,5 mm, θόληξα πιαθέ
ζαιάζζεο 18mm θαηεγνξίαο E1WBP θαη ζην ηέινο επηθνιιεκέλν κε εηδηθή ηζρπξή θόιια
θύιιν ΛΙΝΟΣΑΠΗΣΑ 2mm. Πεξηκεηξηθά ηεο αηζνύζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα αληίζηνηρα
από ΛΙΝΟΣΑΠΗΣΑ ζνβαηεπηά ή άιιν πιηθό ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.

2.1.4.

Η νξνθή ηεο θάζε κνλάδαο ζα απνηειείηαη από κεηαιιηθό πιαίζην γαιβαληζκέλσλ δνθώλ.
Οη πεξηκεηξηθέο δηακήθεηο ζα είλαη θιεηζηήο δηαηνκήο 160Υ80Υ4 mm θαη νη πεξηκεηξηθέο
εγθάξζηεο αλνηθηήο δηαηνκήο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ θαη σο πεξηκεηξηθέο πδξνξξνέο. ηελ
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νξνθή ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν ζεξκνκνλσηηθά παλέια. Σν έλα παλέιν πεηξνβάκβαθα
πάρνπο 50mm ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ νξνθή εζσηεξηθά ηεο αίζνπζαο θαη ην άιιν παλέιν
πνιπνπξεζάλεο ηξαπεδνεηδνύο δηαηνκήο ειάρηζηνπ πάρνπο 40mm ζα ηνπνζεηεζεί
εμσηεξηθά. Δλδηάκεζα ζηα δύν παλέια ζα ππάξρνπλ εγθάξζηεο δνθίδεο νξνθήο από
εληζρπκέλα ζηξαηδαξηζηά όκνηα κε εθείλα ηνπ δαπέδνπ. Όιεο νη νξνθέο ζα είλαη ζε ζέζε
λα παξαιακβάλνπλ θαηαλεκεκέλν θνξηίν 150 kgr/m2 θαη θνξηία αλεκνπίεζεο θαη ρηνληνύ
ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό θνξηίζεσλ.
2.1.5.

Σα δύν πιαίζηα (νξνθήο θαη δαπέδνπ) ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηέζζεξηο (4) θνιώλεο
θιεηζηήο δηαηνκήο (θαηαθόξπθα ζηνηρεία), δηαζηάζεσλ θαη‟ειάρηζηνλ 80Υ80Υ4 mm.
Σα ηέζζεξα (4) θύξηα θαηαθόξπθα ζηνηρεία ηνπνζεηνύληαη ζηηο ηέζζεξηο (4) γσλίεο ηνπ
πιαηζίνπ .

2.1.6.

ηελ θύξηα όςε ησλ αηζνπζώλ θαη θαζ‟ όιν ην κήθνο ηνπο, ππάξρεη πξνζηέγαζκα
πιάηνπο 1.50m ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην πιαίζην ηεο νξνθήο. Η θαηαζθεπή ηνπ
πξνζηεγάζκαηνο θαζώο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα
ζπκβάιεη ζηελ αηζζεηηθή αξηηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο .

2.1.7.

Ρνηρώκαηα κνλάδσλ: Καηαζθεπάδνληαη από ζεξκνκνλσηηθά παλέια πεηξνβάκβαθα
ειάρηζηεο ππθλόηεηαο 120 Kg/m3, ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ι
0,033Kcal/h*m*oC θαη ζπλνιηθνύ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,5/50/0,5mm. Η ππθλόηεηα ησλ
κνλσηηθώλ πιηθώλ ησλ παλέισλ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη από ηα εθάζηνηε εξγνζηάζηα
θαηαζθεπήο. ηηο ελώζεηο ησλ κνλάδσλ ή ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, όπνπ
απαηηείηαη, ηνπνζεηνύληαη θαιαίζζεηα αξκνθάιππηξα, ρσξίο κόληκεο ζπλδέζεηο, γηα λα
είλαη εύθνιε ε αθαίξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο.

2.1.8.

Οη ζηέγεο ησλ κνλάδσλ, ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο. Ζ ζηεξέσζε ησλ ζηνηρείσλ
ηεο ζηέγεο ηόζνλ επί ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ όζνλ θαη κεηαμύ
ησλ γίλεηαη κε ηξόπν πνπ εμαζθαιίδεη ζηαζεξόηεηα θαη ζηεγαλόηεηα.

2.1.9.

Η κνλάδα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ζα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ
ζεξκνκόλσζεο δώλεο Γ (ζύκθσλα κε ηνλ λέν θαλνληζκό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ
θηηξίσλ).

2.1.10. Η θσηηζηηθή επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο είλαη ακθίπιεπξε κε παξάζπξα (εκπξόο) θαη
θεγγίηεο (πίζσ) επηηπγράλνληαο παξάιιεια ην θπζηθό αεξηζκό ηεο. Οη θσηηζηηθέο
επηθάλεηεο ησλ παξαζύξσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/5 ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.
ε όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζηηο ζέζεηο ησλ παινπηλάθσλ (πόξηεο, παξάζπξα,
θεγγίηεο) ηνπνζεηνύληαη θηγθιηδώκαηα αζθαιείαο, ραιύβδηλα , γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ
& ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα . Σα παινθξύζηαιια είλαη δηπιά πάρνπο 5mm έθαζην, κε
δηάθελν > 6mm.
2.1.11. Όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκίλην ειεθηξνζηαηηθήο
βαθήο ιεπθνύ ρξώκαηνο.
2.1.12. Οη δηαηνκέο (πξνθίι) ησλ αινπκηλίσλ ησλ παξαζύξσλ ζα αληηζηνηρνύλ ζηηο παξαθάησ
ελδεηθηηθέο ζεηξέο.
ΔΣΔΜ
- ζεηξά Δ 2200 (ζπξόκελα)
Alousystem
- ζεηξά
100 (
»
)
EUROPA
- ζεηξά
900 (
»
)
ALUMIL
- ζεηξά 9000 (
»
)
Σα παξάζπξα ησλ αηζνπζώλ είλαη 2-θύιια επάιιεια ζπξόκελα δηαζηάζεσλ 1,95 Υ1,2 m
πεξίπνπ.
2.1.13. Οη θεγγίηεο ηεο αίζνπζαο είλαη δύν (2). Ο θάζε θεγγίηεο είλαη δηαζηάζεσλ 1,95Υ0,70m
πεξίπνπ απνηεινύκελνο από δύν (2) θύιια επάιιεια – ζπξόκελα.
2.1.14. Οη εμσηεξηθέο πόξηεο δηαζηάζεσλ 1,00Υ2,2 m θαη αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. Έρνπλ
θιεηδαξηά αζθαιείαο ηύπνπ DOMUS θαη ρεηξνιαβή, πεξηζηξέθνληαη δε θαηά 180ν
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ζηαζεξνπνηνύκελεο ζηελ αλνηρηή ζέζε κε θαηάιιειν αζθαιή ηξόπν ρσξίο λα
πξνεμέρνπλ από ηελ αίζνπζα. Πξνβιέπνληαη πέληε (5) κεληεζέδεο. Οη εμώπνξηεο έρνπλ
ηακπιά πιήξε ζην θάησ κέξνο θαη ηδακηιίθη ζηαζεξό δηπιό ζην άλσ κέξνο (ζύκθσλα κε
ηελ παξ. 2.1.11.).
Πάλσ από ηελ πόξηα ζα ππάξρεη ζηαζεξόο θεγγίηεο.
Οη ηακπιάδεο ησλ εμσζύξσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο 18mm
επελδπκέλνη ακθίπιεπξα κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,50mm, ή από αληίζηνηρν
παλέιν πεηξνβάκβαθα επελδπκέλν ακθίπιεπξα κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,50
mm. Οη πόξηεο έρνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία – εμαξηήκαηα (όπσο π.ρ. ιάζηηρα,
βνπξηζάθηα, παξεκβύζκαηα θ.ι.π.) όπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπο. Η
κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπξώλ θαη ησλ θεγγηηώλ είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο
ζεηξέο ησλ παξαζύξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
2.1.15. Δμνπιηζκνί κνλάδσλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο.
Θα ηνπνζεηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) επίηνηρεο θξεκάζηξεο ζηνλ ηνίρν έλαληη ηνπ
πίλαθα δηδαζθαιίαο. Κξεκαζηαξάθηα πίζσ ζηηο πόξηεο ησλ WC.
Θα έρνπλ θσηηζκό κε θσηηζηηθά θζνξηζκνύ (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο).
Θα ηνπνζεηεζνύλ κνλάδεο Θέξκαλζεο (ζεξκνπνκπνί – convectors) ησλ 2000 W
θαηάιιεια ζηεξεσκέλεο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε θινπή ηνπο (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο).
Ππξνζβεζηήξαο μεξάο θόλεσο ησλ 6 θηιώλ Pa6 (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο).

2.2.

ΚΝΛΑΓΑ ΓΟΑΦΔΗΝ ( 2/3 ηεο Κνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδαζθαιίαο)

2.2.1.

Η Μνλάδα ηνπ Γξαθείνπ έρεη εκβαδόλ 27 m2 κε ειάρηζηε εμσηεξηθή δηάζηαζε: 4,50 m.
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά:
α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο 3,10m
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 m.
Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαζώο θαη ηα ζρεηηθά Σερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα είλαη ίδηα, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
παξαγξάθνπο ηεο Μνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδ/ιίαο θαη ζηελ ηαηηθή Μειέηε.
Οη εμσηεξηθέο πόξηεο δηαζηάζεσλ 1.00Υ2.20m ζα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα. Έρνπλ
θιεηδαξηά αζθαιείαο ηύπνπ DOMUS θαη ρεηξνιαβή. Πξνβιέπνληαη πέληε (5) κεληεζέδεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην γξαθείν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο αίζνπζα γηα παηδηά κε εηδηθέο
αλάγθεο ε πόξηα ζα είλαη σο ησλ Αηζνπζώλ Γηδ/ιίαο.

2.2.2.
2.2.3.

2.3.

ΚΝΛΑΓΑ ΣΩΟΩΛ ΓΗΔΗΛΖΠ (W.C.)

2.3.1. Η Μνλάδα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο (w.c.) έρεη εκβαδόλ: 9m2 κε ειάρηζηε εμσηεξηθή
δηάζηαζε : 2,25m.
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά:
α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο 3,10m
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 m.
2.3.2. Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαζώο θαη ηα ζρεηηθά Σερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είλαη ίδηα, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο
ηεο Μνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδαζθαιίαο.
2.3.3. ρεηηθά κε ην πξνζηέγαζκα ηεο Κπξίαο όςεο, θαη γηα ηα ζόθνξα, ηζρύνπλ όζα
αλαγξάθνληαη ζηελ § 2.1.6.
2.3.4. Όζνλ αθνξά ηα ηνηρώκαηα ηεο Μνλάδαο, ζηηο κνλώζεηο δαπέδνπ θαη νξνθήο ηζρύνπλ
όζα αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηεο πεξηγξαθήο ηεο Αίζνπζαο Γηδ/ιίαο.
2.3.5. Η Μνλάδα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο απνηειείηαη από ηηο δύν (2) ζέζεηο w.c. κε εκβαδόλ
1.6m2 έθαζηνο θαη ηνλ ρώξν γηα ηνπο ληπηήξεο.
Η επηθάιπςε ηνπ δαπέδνπ ηεο κνλάδαο ζα είλαη από θεξακηθά πιαθίδηα ελδεηθηηθώλ
δηαζηάζεσλ 20Υ20 cm θαηεγνξίαο ζθιεξόηεηαο group 4, ειιεληθήο θαηαζθεπήο,
επηθνιιεκέλα ζην θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε εηδηθή ειαζηηθή θόιια πιαθηδίσλ
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ελδεηθηηθνύ ηύπνπ Ceramit – CM – 17 ηεο Ceresit. Σα θεξακηθά πιαθάθηα ζα
ηνπνζεηεζνύλ κε αξκό 0,50 cm.
2.3.6. ε θάζε ζέζε w.c. ζα ππάξρεη ιεθάλε επξσπατθνύ ηύπνπ, κε θάιπκκα, δνρείν (θαδαλάθη)
ρακειήο θαη ραξηνζήθε κεηαιιηθή επηληθεισκέλε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ρώξνη WC
ρξεζηκνπνηεζνύλ από παηδηά Νεπηαγσγείνπ, ζα πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε εηδώλ πγηεηλήο
γηα λήπηα.
2.3.7. Πξνβιέπνληαη δύν (2) ληπηήξεο θνινλάηνη ζηνλ αληίζηνηρν ρώξν. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα
δνζεί ζηελ ζηήξημε ησλ ληπηήξσλ θαη ζηελ επαθή ηνπο κε ην εμσηεξηθό παλό.
Πάλσ από θάζε ληπηήξα ζα ηνπνζεηείηαη θαζξέθηεο κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο
400Υ600Υ5mm.
2.3.8. Σα δηαρσξηζηηθά παλό ησλ ζέζεσλ ησλ w.c. ζα είλαη ηδίαο θαηαζθεπήο όπσο απηά ησλ
εμσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ, ζα έρνπλ πάρνο 30 mm θαη‟ ειάρηζηνλ θαη ζα απέρνπλ από ην
δάπεδν 20 cm κέρξη ύςνπο 220εθ.
2.3.9. Οη εμώζπξεο ησλ w.c., ζα είλαη ηδίαο θαηαζθεπήο όπσο νη πόξηεο ησλ αηζνπζώλ
(βι. § 2.1.12). Θα έρνπλ δηαζηάζεηο 1,00Υ2,20m πεξίπνπ θαη ζα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ.
Οη εζώζπξεο ησλ w.c. δηαζηάζεσλ 0,80Υ2,20 m ζα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα θαη ζα
απέρνπλ από ην δάπεδν 20 cm δει. ην θύιιν ηεο πόξηαο ζα είλαη 0,70Υ2,00.
Η θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη όκνηα όπσο απηή ησλ εμσηεξηθώλ ζπξώλ ησλ w.c. Οη θάζεο
ησλ ζπξώλ εμ αινπκηλίνπ ζα ζηεξεώλνληαη ζε πιαίζην κεηαιιηθό γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ
ειάρηζηεο δηαηνκήο 100Υ40Υ2mm θαη ρξώκαηνο ιεπθνύ.
2.3.10. Η θσηηζηηθή επηθάλεηα είλαη ίζε κε ην 1/10 ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ θαη ν θπζηθόο
αεξηζκόο επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ θεγγηηώλ, (έλαο γηα θάζε ζέζε w.c.) νη νπνίνη είλαη
όινη αλά δύν επάιιεινη. Διάρηζηε δηάζηαζε θεγγίηε:0,70Υ0,95 m. Ο θσηηζκόο
επηηπγράλεηαη κε ηέζζεξα θσηηζηηθά ζώκαηα ππξάθησζεο („‟ρειώλεο‟‟ κε πιέγκα
πξνζηαζίαο) – 2 ζηελ νξνθή πάλσ από θάζε ρώξν w.c. θαη 2 πάλσ από ηνλ ρώξν ησλ
ληπηήξσλ.
2.3.11. Η όιε ζύλδεζε ησλ κνλάδσλ W.C. εμαζθαιίδεη πιήξε πγξνκόλσζε θαη ζηεγαλόηεηα.
Σα επελδπηηθά πιηθά δαπέδσλ θαη ηνίρσλ είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη εμαζθαιίδνπλ θαη
απηά πιήξε πγξνκόλσζε θαη ζηεγαλόηεηα θαζώο θαη αλζεθηηθόηεηα θαηά ηελ
ζπλαξκνιόγεζε – απνζπλαξκνιόγεζε.

3.

ΒΑΦΔΠ

3.1.

Ο κεηαιιηθόο ζθειεηόο (γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ δηαηνκή), θαζώο θαη θάζε άιιε
κεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ζα πξνζηαηεύνληαη κε βαθή, νη δε νξαηέο
(εζσηεξηθέο – εμσηεξηθέο) επηθάλεηεο κε ρξώκαηα κε θαηάιιειε πξνεξγαζία γηα
πξόζθπζε ζε γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο.
Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα όπσο θνιώλεο, αξκνθάιππηξα, πεξηκεηξηθέο πδξνξξνέο, θιπ ζα
είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκό θαη βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά.
Όια ηα ρξώκαηα ζα είλαη νηθνινγηθά θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ( ζηιηθόλεο,
ζηόθνη, καζηίρεο θ.ι.π.) ζα είλαη κε ηνμηθά & νηθνινγηθά .

4.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ

4.1.

Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην ή άιιεο θαξθηλνγόλεο θαη ηνμηθέο
νπζίεο, όια δε ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα ζπλνδεύνληαη κε πηζηνπνηεηηθά έιεγρνπ
θαηαιιειόηεηαο.

4.2

Όιεο νη κνλάδεο ζα ζηεξεώλνληαη
κε αζθαιείο αγθπξώζεηο ζηηο πξνο ηνύην
θαηαζθεπαζκέλεο βάζεηο, νη νπνίεο (αγθπξώζεηο) απνηεινύλ ρσξηζηό θεθάιαην ηεο
ηαηηθήο Μειέηεο (βιέπε επηζπλαπηόκελν ζρέδην).
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4.3.

Οη βάζεηο επί ησλ νπνίσλ ζα εδξάδνληαη νη κνλάδεο θαη ησλ δύν ηύπσλ ζα απνηεινύληαη
από πιάθα εθ beton C 16/20 επί ηνπ εδάθνπο (θαηόπηλ ελδερνκέλεο εμπγίαλζεο), πάρνπο
0,15 m θαη νπιηζκέλεο κε 2 εζράξεο Φ10/15 άλσ θαη θάησ. Η θαηαζθεπή ηεο βάζεσο
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ, ζηα δηδαθηήξηα ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ νη
κνλάδεο.

4.4.

Η θαηαζθεπή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ηξηώλ ηύπσλ, εμαζθαιίδεη
πιήξε αθακςία ησλ θνξέσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπο έλαληη ησλ θαηαπνλήζεσλ θαηά
ηελ κεηαθνξά, θόξησζε, εθθόξησζε, εγθαηάζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θ.ιπ. Η αθακςία
πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά θαη απνηειεί ρσξηζηό θεθάιαην ηεο ηαηηθήο Μειέηεο.

4.5.

Όιεο γεληθά νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο απνηεινύληαη από γαιβαληζκέλν ελ ζεξκό ράιπβα
όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2.1.3., κε άξηζηεο πνηόηεηαο βαθή θαηόπηλ ηεο
ελδεδεηγκέλεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη νμείδσζεο, έρνπλ δε θαηαιιήισο
επεμεξγαζκέλεο ηηο αθκέο ηνπο ώζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ γξέδηα, εμνγθώκαηα,
θαθόηερλα δηακνξθσκέλεο απνιήμεηο θ.ιπ. γηα ιόγνπο αζθαιείαο.

4.6.

Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπο γίλνληαη κε ζπγθόιιεζε
ηόμνπ ζπλερνύο ξαθήο θαηά DIN 4100, κε ειεθηξόδηα Kb 7018.

4.7

ηελ νξνθή ησλ κνλάδσλ ππάξρνπλ θαηάιιεια άγθηζηξα ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη
νη κνλάδεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη αλύςσζε. Απηά είλαη αλαπόζπαζηα ζηνηρεία ησλ
κνλάδσλ γηα πεξαηηέξσ κεηαθνξά θαη επαλεγθαηάζηαζε. Δπίζεο ζηε βάζε ηνπο
ππάξρνπλ θαηάιιεια άγθηζηξα ή νπέο κε ππνδνρή αζθαιείαο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
κνλάδσλ κε πιαηθόξκεο θαη πεξνλνθόξα, απαγνξεπκέλεο πάζεο πξνεμνρήο γηα ιόγνπο
αζθαιείαο.

4.8

Οη ζπλδέζεηο ησλ κνλάδσλ κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή θαζώο θαη ηα εμσηεξηθά δίθηπα
απνρέηεπζεο (ζηα W.C.)ησλ δηακνξθσκέλσλ πηεξύγσλ πξνο ηα Γίθηπα Κνηλήο Χθειείαο
(Γ.Δ.Η, ΔΤΓΑΠ θ.ι.π.), δελ απνηεινύλ κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνκήζεηαο, αιιά
ππνρξέσζε ησλ ρνιείσλ ή Γήκσλ.
Σα θαηαηηζέκελα Prospectus, όηαλ απηά δεηνύληαη από ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο
Γ/μεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα πξέπεη ηα θαηαηηζέκελα Prospectus λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε
δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ
νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία
ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Γύλαηαη λα δεηεζεί νπνηνζδήπνηε εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί όηη ηα πιηθά
πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία, αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο όπσο νξίδεηαη από ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο
γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3 ) ρξόληα από ηελ παξαιαβή ηνπ, εθηόο αλ άιισο νξίδεηαη, όζνλ
αθνξά ηνλ ρξόλν ή άιιε κνξθή εγγύεζεο, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο. Καηά
ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε
βιάβε ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη
δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εθηόο ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ . Δθεί πνπ απαηηείηαη,
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιήξε εγγύεζε θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα
πξνιεπηηθό έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε ην ππό
πξνκήζεηα είδνο λα είλαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εηνηκόηεηαο.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη
πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, λα
θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδώλ, εθ πνζνζηνύ ίζνπ
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο απηώλ ρσξίο ΦΠΑ, εθηόο εάλ ζηηο Σερληθέο

4.9

4.10
4.11
4.12

4.13
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4.14

Πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο νξίδεηαη δηαθνξεηηθό πνζνζηό. Η ελ ιόγσ εγγπεηηθή επηζηνιή
ζα θαιύπηεη όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδώλ.
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα απνξξίπηνληαη.
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ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΑΗΘΝΠΔΠ, ΓΟΑΦΔΗΑ, W.C.
Γεληθά
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηα πιηθά, ηηο ζπζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα
ηνπ εκπνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Έξγν θαη ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη
αξίζηεο θαηαζθεπήο.
Όπνπ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθόο ηύπνο ,απηό δελ ππνδειώλεη ηελ πξνηίκεζε ζην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν ,αιιά ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο πνπ πξέπεη λα είλαη όκνηα ή αλώηεξε από εθείλε
ηνπ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ.
Όπνπ αλαθέξνληαη κεγέζε πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο ,
π.ρ. πάρε ζσιελώζεσλ, πηέζεηο ιεηηνπξγίαο θ.ι.π ,νη αλαγξαθόκελεο ηηκέο είλαη νη ειάρηζηεο
επηηξεπόκελεο θαη όηη ηα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πνπ δελ θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο απηέο
απνξξίπηνληαη ακέζσο από ηελ Δπίβιεςε.
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ
Α) ΠΩΙΖΛΩΠΔΗΠ
Σν δίθηπν ύδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο DN 15 κε πξνζηαηεπηηθή
επέλδπζε.
Θα ππάξρεη αλακνλή 3/4 “ κε δηαθόπηεο γηα ζύλδεζε κε ην δίθηπν ύδξεπζεο.
ε θάζε ππνδνρέα ζα ππάξρεη δηαθόπηεο επηρξσκησκέλνο.
Β) ΘΟΝΛΝΗ
Θα είλαη επηρξσκησκέλνη, νξεηράιθηλνη. ην άθξν ηνπο ζα θέξνπλ ζπείξσκα ή ξαθόξ γηα
ζύλδεζε κε ειαζηηθό ζσιήλα. Πξηλ από θάζε θξνπλό ζα ηνπνζεηεζεί δηαθόπηεο – θακπάλα.
Γ) ΛΗΞΡΖΟΔΠ
Οη ληπηήξεο ζα είλαη θνινλάηνη, θαηαζθεπαζκέλνη από ιεπθή παιώδε πνξζειάλε, ζα έρνπλ
νξζνγώλην ζρήκα κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη νη δηαζηάζεηο ζα είλαη:
Γηα ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη καζεηέο : 52Υ43
Γηα λήπηα
: 35Υ20
Οη ληπηήξεο θέξνπλ δηάηαμε γηα ππεξρείιηζε, δηακνξθσκέλεο ζέζεηο γηα ηνπνζέηεζε ζαπνπληνύ
θαη ηξύπα γηα λα πξνζαξκόδεηαη ε βαιβίδα εθθέλσζεο Φ 1 1/2" θαη ζα ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο
εμαξηήκαηα:
Βαιβίδα εθθέλσζεο
Παγίδα δηακέηξνπ Φ 1 1/4” γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ ληπηήξα κε ηνλ ζσιήλα απνρέηεπζεο,
νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε, πνπ λα θαζαξίδεηαη εύθνια.
Διαζηηθό πώκα κε αιπζίδα ρξσκέ γηα ηελ έκθξαμε ηεο ηξύπαο ηεο βαιβίδαο απνρέηεπζεο.
Γ) ΙΔΘΑΛΖ W.C. ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΡΞΝ
Οη ιεθάλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ιεπθή παιώδε πνξζειάλε κε ελζσκαησκέλε παγίδα
(ζηθώλη) θαη ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
Δίδνο W.C.
Γηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ- καζεηώλ
Νεπίσλ

Γηαζηάζεηο (cm)
46Υ36
43Υ33

Ύςνο (cm)
35
16 ή 35
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Θα ζπλνδεύνληαη επίζεο από:
Πιαζηηθό θάζηζκα ιεπθό κε θάιπκκα
Δηδηθό εμάξηεκα γηα πξνζαξκνγή ηεο ιεθάλεο κε ην δνρείν πιύζεο
Οη ιεθάλεο ζα ζπλνδεύνληαη από πιαζηηθά θαδαλάθηα θαη ραξηνζήθεο.
Δ) ΓΝΣΔΗΝ ΞΙΠΖΠ
Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ δνρεία ρακειήο πίεζεο από εληζρπκέλν ιεπθό πιαζηηθό πνπ ηνπνζεηνύληαη
πάλσ ζηε ιεθάλε.
ΠΡ) ΣΑΟΡΝΘΖΘΖ
Θα είλαη κεηαιιηθή επηληθεισκέλε θαη ζα ζπλνδεύεη θάζε ιεθάλε W.C.
Ε) ΘΑΘΟΔΞΡΖΠ ΡΝΗΣΝ
πλνδεύνπλ θάζε ληπηήξα. Θα έρνπλ πάρνο 4 mm θαη θηιέην πάρνπο 1cm, νη δε δηαζηάζεηο ηνπο
ζα είλαη αλάινγεο κε ηνλ ληπηήξα πνπ ζπλνδεύνπλ.
Κάζε θαζξέπηεο ζα ζηεξίδεηαη κε βίδεο θαη αληίζηνηρα θαιύκκαηα ρξσκέ.
ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ
Θα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο U-PVC 6 atm, κε εζσηεξηθή δηάκεηξν γηα ηηο ιεθάλεο
Φ100 mm θαη γηα ηνπο ληπηήξεο Φ40 mm.
Θα ππάξρεη δίθηπν εμαεξηζκνύ γηα ηηο ιεθάλεο κε πιαζηηθό ζσιήλα Φ 75 mm.
Σέινο ην όιν δίθηπν ζα θαηαιήγεη ζε αλακνλή γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν πόιεο κε
Φ100 mm.
ΓΗΘΡΝ ΝΚΒΟΗΩΛ
Η απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ ζα γίλεηαη από ηελ νξνθή κέζσ ησλ θάζεησλ θνηινδνθώλ.

ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΓΔΛΗΘΑ
Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ αηζνπζώλ, ησλ γξαθείσλ θαη ησλ W.C. ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνύο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (HD384) θαη ηηο ΣΟΣΔ πνπ ηζρύνπλ, ηνπο θαλόλεο
ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ ΓΟΚ θαζώο θαη ηηο επξσπατθέο
πξνδηαγξαθέο.
Όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα κε δηεζλή Standards πνηόηεηαο.
ΞΑΟΝΣΔΠ
Έμσ από θάζε αίζνπζα, γξαθείν ή W.C. ζε πςειό ζεκείν ζα ππάξρεη ζηεγαλό θνπηί
δηαθιαδώζεσο κε αλακνλή ειεθηξηθνύ ζσιήλα γηα ζύλδεζε ηεο παξνρηθήο γξακκήο ηνπ
ππνπίλαθα. Θα είλαη κνλνθαζηθή 3Υ4 mm2 θαη ζα ζπλνδεύεηαη από επίζεκν πηζηνπνηεηηθό, εθ‟
όζνλ δεηεζεί.
ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΠΩΚΑΡΑ
ε θάζε αίζνπζα ζα ππάξρνπλ 6 θσηηζηηθά ζώκαηα θζνξηζκνύ, ζε θάζε γξαθείν ζα ππάξρνπλ
3 θσηηζηηθά ζώκαηα θζνξηζκνύ θαη ζε θάζε WC ζα ππάξρνπλ 4 θσηηζηηθά ζώκαηα ηύπνπ
ρειώλαο κε πιέγκα πξνζηαζίαο θαη ιπρλίεο ππξαθηώζεσο 60 W. ηηο εηζόδνπο ησλ αηζνπζώλ,
ησλ γξαθείσλ θαη ησλ W.C. ζα ππάξρεη επίζεο έλα θσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ ρειώλαο.
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Σα θσηηζηηθά πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηα W.C. θαη γεληθά ζε εμσηεξηθό ρώξν ζα έρνπλ θαηάιιειν
βαζκό πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην θαλνληζκό εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Φσηηζηηθά ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ
Δίλαη θσηηζηηθά ζώκαηα θαηάιιεια γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνύ ζρήκαηνο ξάβδνπ, ρξώκαηνο
θσηόο 34 ( WHITE LIGHT ) θαη έρνπλ βάζε από ραιπβδνζσιήλα DKP, πάρνπο 0,8 mm
βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά ελ ζεξκώ κε εηδηθό ιαθ ζε ρξώκα ιεπθό θαη ζηε ζπλέρεηα ςεκέλε κε
ππέξπζξεο αθηίλεο ζε ζεξκνθξαζία 180 0 C.
Η βάζε ζα θέξεη εζσηεξηθά ζπλαξκνινγεκέλα θαη ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλα όια ηα όξγαλα αθήο
ηνπ ιακπηήξα, δειαδή :
Ππθλσηή γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπλεκηηόλνπ ,θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο VDE ,
παξ. 60 θαη γεκηζκέλν κε εηδηθό άθιεθην κνλσηηθό πγξό θινθέλ, ζα πεξηιακβάλεη δε αληίζηαζε
εθθνξηίζεσο ζπλδεδεκέλε ελ ζεηξά.
ηξαγγαιηζηηθό πελίν αζόξπβνπ ηύπνπ.
Δθθηλεηή άξηζηεο πνηόηεηαο εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ από ην εξγνζηάζην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξίαο ηνπ ιακπηήξα.
Γύν ιπρληνιαβέο βαξηάο θαηαζθεπήο κε θαηάιιειν ζύζηεκα γηα ηελ αζθαιή ζπγθξάηεζε ηνπ
θάζε ιακπηήξα. Οη επαθέο ησλ ιπρληνιαβώλ ζα είλαη επαξγπξσκέλεο, ελώ ηα κέξε ή ηα
εμαξηήκαηα πνπ δελ είλαη βακκέλα ζα έρνπλ ππνζηεί επηθαλεηαθή ρεκηθή επεμεξγαζία, ώζηε λα
κελ ζθνπξηάδνπλ.
Γεληθά, ηα θσηηζηηθά ζώκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα από αηρκεξέο γσλίεο θαη λα έρνπλ
επαξθή ζηεξεόηεηα θαη δηαζηάζεηο, ώζηε λα κελ παξακνξθώλνληαη κε απνηέιεζκα ηελ θαθή
πξνζαξκνγή ηνπ ιακπηήξα ζηηο ιπρληνιαβέο ηνπ.
Η βάζε θάζε θσηηζηηθνύ ζώκαηνο ζα έρεη κηα ειεθηξηθή επαθή γηα ηελ γείσζή ηνπ, νπέο
ζηήξημεο θαη νπέο γηα ηελ είζνδν ησλ ηξνθνδνηηθώλ θαισδίσλ από επάλσ.
Δθ' όζνλ πξνβιέπνληαη θσηηζηηθά κε πιαζηηθό θάιπκκα, απηό ζα είλαη εμ νινθιήξνπ αθξπιηθό,
αδηαθαλέο κε ρξώκα γαιαθηεξό. Η ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θαιύκκαηνο θαη ηεο
κεηαιιηθήο ζθάθεο ζα γίλεη κε ηελ παξεκβνιή θαηάιιεινπ παξεκβύζκαηνο από αθξώδεο
πιαζηηθό.
ηελ πεξίπησζε θσηηζηηθώλ κε πεξζηδσηό θάιπκκα ,απηό ζα έρεη πιαίζην από ραιπβδνέιαζκα
βακκέλν κε ιαθ θνύξλνπ θαη θπςεινεηδή αθξπιηθή ζράξα ,πνπ δελ παξακνξθώλεηαη.
Φσηηζηηθά θζνξηζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ, εθηόο
από ηα W.C θαζώο θαη όπνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε.
Ο ηύπνο θσηηζηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ρσξίο θάιπκκα ,γηα δύν ιακπηήξεο ησλ 36 W
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ SIEMENS 5LJ 180 1 - 2C ή PHILIPS TMS 2 X 36 W.
ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΔΠ
Οη ξεπκαηνδόηεο ζα είλαη 16 Α , 250 V κε πιεπξηθέο επαθέο γηα ηελ γείσζε, ηύπνπ ΟΤΚΟ κε
θαπάθη γηα ηηο αίζνπζεο θαη απινί ΟΤΚΟ γηα ηνπο ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ, γξαθείσλ .
Οη ζηεγαλνί ξεπκαηνδόηεο ζα είλαη 16 Α , 250 V κε πιαζηηθέο επαθέο γηα γείσζε, ηύπνπ ΟΤΚΟ,
ηζρπξνύ ηύπνπ, κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα, θαηάιιεινη είηε γηα νξαηή ή γηα ρσλεπηή
εγθαηάζηαζε.
ε θάζε αίζνπζα ή γξαθείν ζα ηνπνζεηεζνύλ 3 ξεπκαηνδόηεο (2 δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ πίλαθα
θαη έλαο ζηελ απέλαληη πιεπξά).
Δπίζεο ζε θάζε γξαθείν ζα ηνπνζεηεζεί κία πξίδα ηειεθώλνπ θαη κε ηειεθσληθνύ θαιώδην
εζσηεξηθνύ ρώξνπ γηα αγσγνύο Φ 0,8 ρηι. κε αγσγό γείσζεο θαη κόλσζε από ζεξκνπιαζηηθή
ύιε PVC , ζσξάθηζε κέζσ ηαηλίαο αινπκηλίνπ ή ραιθνύ ,ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 3Τ (ST) Τ. πνπ ζα
θαηαιήγεη ζε εμσηεξηθό θνπηί ζηεγαλό κε αλακνλή γηα ηε ζύλδεζε κε ην ηειεθσληθό δίθηπν.
Σέινο ζα ηνπνζεηεζνύλ ξεπκαηνδόηεο γηα ηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα.
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ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ
Οη δηαθόπηεο ζα είλαη ρσλεπηνύ ηύπνπ κε θνριίσζε (ΣΑΜΠΛΔΡ ) εμαηξεηηθήο θαηαζθεπήο 10 Α ,
250 V.
Οη ζηεγαλνί δηαθόπηεο ζα είλαη 10 Α , 250 V πεξηζηξνθηθνί, ηζρπξνύ ηύπνπ, θαηάιιεινη γηα
ζηεγαλή εγθαηάζηαζε ρσλεπηή. Οη δηαθόπηεο ησλ αηζνπζώλ ζα είλαη θνκκηηαηέξ ελώ ησλ
γξαθείσλ θαη W.C. απινί.
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ
Κάζε αίζνπζα, γξαθείν ή W.C. ζα δηαζέηεη έλα ειεθηξηθό πίλαθα επίηνηρν, κεηαιιηθό,
θαηαζθεπαζκέλν από ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα
ζε θνξείο δηπινύ Π, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ STAB SIEMENS 8 GD3 κε κεηαιιηθή πόξηα θαη κε
πξνζηαζία ΙΡ 30 θαηά DIN 40050.
Μεηαιιηθό πιαίζην πνπ ηνπνζεηείηαη ζην εκπξόζζην κέξνο ηνπ πίλαθα, πάλσ ζην νπνίν
ζηεξεώλεηαη ε πόξηα ηνπ πίλαθα, ε νπνία θιεηδώλεη κε κεηαιιηθή θιεηδαξηά.
Η πόξηα ζα είλαη κνλόθπιιε. Πιάθα ζην εκπξόζζην κέξνο ,πάλσ ζηελ νπνία ζα αλνηρζνύλ νη
θαηάιιειεο θάζε θνξά ηξύπεο γηα ηα όξγαλα ηνπ πίλαθα. ηελ πιάθα απηή ζα ππάξρνπλ
πηλαθίδεο από δειαηίλε κε επηληθεισκέλν πιαίζην γηα ηελ αλαγξαθή ησλ θπθισκάησλ
(π.ρ. θσηηζκόο Αίζνπζαο). Η πιάθα απηή ζα πξνζαξκόδεηαη ζην πιαίζην κε ηέζζεξηο
επηληθεισκέλεο αλνμείδσηεο βίδεο , πνπ ζα κπνξνύλ λα βγαίλνπλ ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε λα
βγαίλεη θαη ε πόξηα ηνπ πίλαθα.
Σν πάρνο ηεο ιακαξίλαο ηνπ εξκαξίνπ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο πιάθαο ηεο πόξηαο ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 1,00 mm.
Οη πίλαθεο ζα βαθνύλ κε δύν ζηξώζεηο αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη κία ηειηθή ζηξώζε από
βεξλίθη ,ζε ρξώκα πνπ ζα θαζνξηζζεί από ηελ Δπίβιεςε.
Η θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα, ώζηε ηα δηάθνξα όξγαλα γηα δηαθνπή, ρεηξηζκό,
αζθάιηζε, ελδείμεηο θ.η.ι. λα είλαη πξνζηηά κε επθνιία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εκπξόζζησλ
θαιπκκάησλ ησλ πηλάθσλ, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα είλαη δπλαηή ε
άλεηε αθαίξεζε, ε επηζθεπή θαη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ,ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηα ππόινηπα
όξγαλα πνπ βξίζθνληαη θνληά.
Οη δπγνί ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ ζηεξέσζε αζθαιεηώλ θαη
κηθξναπηνκάησλ γηα ηελ πξνζαγσγή θαη απαγσγή ηνπ ξεύκαηνο. Η επηηξεπόκελε έληαζε ζα
είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε απηή πνπ επηηξέπεηαη γηα ηνλ δηαθόπηε ηνπ πίλαθα. Όινη νη δπγνί ζα
θέξνπλ θαη ζπιιεθηήξην δπγό από ραιθό γηα ηε γείσζε θαη δπγό γηα ηηο θάζεηο θαη ηνλ νπδέηεξν.
Οη πίλαθεο ζα ζπλαξκνινγεζνύλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ζα παξέρνπλ άλεζε ρώξνπ γηα
ηελ ζύλδεζε ησλ θπθισκάησλ.
Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαιή θαη ζύκκεηξε εκθάληζε ησλ πηλάθσλ, γη‟ απηό ζα ηεξεζνύλ
νη εμήο αξρέο :
Σα ζηνηρεία πξνζαγσγήο ησλ πηλάθσλ ζα βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα.
Σα γεληθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ( δηαθόπηεο , αζθάιεηεο ) ζα ηνπνζεηεζνύλ ζπκκεηξηθά σο πξνο
ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηνπ πίλαθα.
Σα ππόινηπα ζηνηρεία ζα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε θαλνληθέο νξηδόληηεο ζεηξέο, ζπκκεηξηθά επίζεο
πξνο ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηνπ πίλαθα.
ην επάλσ κέξνο ησλ πηλάθσλ θαη ζε ζπλερή νξηδόληηα ζεηξά ή ζεηξέο ζα ππάξρνπλ θιέκελο ,
ζηα νπνία ζα έρνπλ νδεγεζεί νη θάζεηο ,νη νπδέηεξνη θαη νη γεηώζεηο θάζε γξακκήο ,κε ηέηνην
ηξόπν ώζηε ,θάζε γξακκή πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ πίλαθα λα ζπλδέεηαη κε όινπο ηνπο αγσγνύο
κόλν ζην θιέκελο. Οη ζεηξέο ησλ θιέκελο ζα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, ώζηε,
θάζε ζεηξά πνπ είλαη πην θάησ λα βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην βάζνο ηνπ πίλαθα
από ό,ηη ε πξνεγνύκελε ζεηξά.
Οη εζσηεξηθέο ζπξκαηώζεηο ζα νδεγνύληαη πξνο ην θιέκελο από πίζσ έηζη ώζηε, ε επάλσ
επηθάλεηά ηνπο λα είλαη ειεύζεξε γηα ηελ εύθνιε ζύλδεζε ησλ εμσηεξηθώλ θαισδίσλ.
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Οη γξακκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζηα ζρέδηα ζαλ εθεδξηθέο ζα είλαη πιήξεηο θαη ζπλερείο κέρξη
ηα θιέκελο.
Η εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ ζα είλαη άξηζηε από ηερληθή θαη αηζζεηηθή άπνςε,
δειαδή ηα θαιώδηα ζα αθνινπζνύλ νκαδηθά ή μερσξηζηά επζείεο θαη ζύληνκεο δηαδξνκέο. ηα
άθξα ηνπο ζα είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλα θαη ζθηγκέλα κε θαηάιιειεο βίδεο θαη πεξηθόριηα, δελ
ζα παξνπζηάδνπλ αδηθαηνιόγεηεο δηαζηαπξώζεηο θαη ζηα άθξα ζα θέξνπλ αξηζκνύο. Με κεγάιε
επίζεο πξνζνρή ζα γίλεη θαη ε πξόζδεζε ησλ θαισδίσλ ζε νκάδεο, όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν.
Οη δπγνί ζα είλαη ράιθηλνη ,επηθαζζηηεξσκέλνη, ζε ηππνπνηεκέλεο δηαηνκέο.
Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ράιθηλσλ ηεκαρίσλ εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ζα είλαη
επαξθείο θαη ζα ζπκθσλνύλ θαη' ειάρηζηνλ πξνο απηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα γηα ηηο
αληίζηνηρεο γξακκέο άθημεο θαη αλαρώξεζεο.
Ο ειάρηζηνο εμνπιηζκόο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα είλαη :
1 ξαγνδηαθόπηεο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 2X40 Α
1 ξειαί δηαξξνήο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 30mA - 2X40 Α
1 κηθξναπηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο
1 απηόκαηε αζθάιεηα WL ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 1X16 Α γηα ην θύθισκα ησλ ξεπκαηνδνηώλ
1 απηόκαηε αζθάιεηα WL ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 1X16 Α γηα θάζε ζεξκαληηθό ζώκα
1 απηόκαηε αζθάιεηα WL ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 1X10 Α γηα ην θύθισκα θσηηζκνύ
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο.
ΘΑΙΩΓΗΩΠΔΗΠ
Οη ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο ζα είλαη ΝΤΜ 3X1.5mm2 θαη 3X2.5mm2 γηα θσηηζηηθά ζώκαηα θαη
ξεπκαηνδόηεο αληίζηνηρα θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε πιαζηηθό θαλάιη ηύπνπ Legrand αλάινγεο
δηαηνκήο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ελώ ηα θνπηηά ησλ δηαθνπηώλ θαη δηαθιαδώζεσλ ζα είλαη
πιαζηηθά ζηεγαλά. Οη ειεθηξηθέο γξακκέο ζα είλαη επίηνηρεο.
Ύζηεξα από έγθξηζε ηεο επίβιεςεο, νη γξακκέο ζηελ νξνθή κπνξεί λα κελ είλαη νξαηέο αιιά
ηνπνζεηεκέλεο κε εύθακπηνπο ζσιήλεο ηύπνπ SIBI αλάκεζα ζην πάλει νξνθήο θαη ηελ
θεξακνεηδή ιακαξίλα.
ηηο δηειεύζεηο ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ από ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο θαη ηα
πάλει ζα ηνπνζεηεζνύλ ειαζηηθνί δαθηύιηνη γηα ιόγνπο αζθαιείαο.
ΑΙΔΜΗΘΔΟΑΛΝ - ΓΔΗΩΠΖ
Η εγθαηάζηαζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ θαη ηεο γείσζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ
1197.
Γηα ηελ πξνζηαζία από ηνπο θεξαπλνύο πξνβιέπεηαη ε ζσξάθηζή κε ηε βνήζεηα γπκλώλ αγσγώλ
Φ 8 mm από θξάκα αινπκηλίνπ (AlMgSi) κεηά ησλ αληίζηνηρσλ ζηεξηγκάησλ αλά 50 εθ., πνπ
δεκηνπξγνύλ ζσξάθηζε ηύπνπ θισβνύ κε ην νπνίν ζα ζπλδεζνύλ ηα κεηαιιηθά κέξε .
Η πξνζηαζία ζα γίλεη γηα θάζε κεκνλσκέλε αίζνπζα, γξαθείν ή W.C. ή γηα ζπζηνηρία νηθίζθσλ.
ΑΓΩΓΝΗ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
ην δώκα (ζηέγε) ησλ θηηξίσλ ζα εγθαηαζηαζεί δίθηπν από γπκλό αγσγό Φ 8 mm από θξάκα
αινπκηλίνπ (AlMgSi) ή ραιύβδηλν ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν αγσγό Φ 8 mm.
Ο αγσγόο ζα ζπγθξαηείηαη κε αλάινγνπ πιηθνύ ζηεξίγκαηα αλά 50 εθ., πεξίπνπ κε ηελ αλάινγε
ζηεγαλνπνίεζή ηνπο.
Σπρόλ ππεξπςσκέλεο θαηαζθεπέο ζα πξνζηαηεύνληαη ηδηαίηεξα κε αθίδεο.

Πε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηνύληαη αίζνπζεο – γξαθεία – wc ζε ζεηξά (ζπζηνηρία
νηθίζθσλ), ζα έρνπλ ζπλέρεηα κεηαμύ ηνπο νη αγσγνί πξνζηαζίαο.
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ΑΓΩΓΝΗ ΘΑΘΝΓΝ

Γηα κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν - WC .Ρν δίθηπν πξνζηαζίαο ελώλεηαη ζε δύν
δηακεηξηθέο ζέζεηο, κε αγσγνύο θαζόδνπ από θξάκα αινπκηλίνπ (AlMgSi ) ή
ραιύβδηλν ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν από γπκλό αγσγό Φ 10 mm, όπνπ θάζε
αγσγόο θαζόδνπ κεηά ησλ αληηζηνίρσλ ζηεξηγκάησλ αλά 50 εθ θαηαιήγεη ζε έλα
εηδηθό θξεάηην αιεμηθεξαύλνπ κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη θάζε κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν – WC ζα θέξνπλ δύν εηδηθά
θξεάηηα αιεμηθεξαύλνπ κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην.
Κάζε αγσγόο θαζόδνπ πξηλ από ηελ είζνδό ηνπ ζην έδαθνο θαη κέρξη ύςνπο 2 m ζα πεξηβιεζεί
κε γαιβαληζκέλν ζσιήλα Φ 1 1/4'‟ . Ο ζσιήλαο απηόο πξέπεη λα αλνηρζεί ζηελ γελέηεηξά ηνπ κε
πξηόληζκα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθέλνπ αέξα πξνο απνθπγή παξαζηηηθνύ πνππηληζκνύ ηεο
γξακκήο θαζόδνπ.
ΓΗΘΡΝ ΓΔΗΩΠΖΠ

Ν θάζε αγσγόο γείσζεο ζα θαηαιήγεη ζε εηδηθά θξεάηηα αιεμηθέξαπλνπ, δειαδή γηα
κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν - WC δύν ηνπιάρηζηνλ θξεάηηα αλά αίζνπζα,
γξαθείν ή W.C. κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη , κε εηδηθό γεησζόκεηξν λα ειέγμεη ηελ αληίζηαζε πνπ δελ πξέπεη
λα είλαη κεγαιύηεξε από 10 Ω. Με ηελ παξαιαβή ν πξνκεζεπηήο ζα βεβαηώζεη εγγξάθσο
όηη ε αληίζηαζε δελ είλαη κεγαιύηεξε από 10 Χ.

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηνύληαη αίζνπζεο – γξαθεία – wc ζε
ζεηξά (ζπζηνηρία νηθίζθσλ), ν αξηζκόο ησλ θξεαηίσλ κε ηα αληίζηνηρα δηπιά ράιθηλα
ειεθηξόδηα γείσζεο αλά θξεάηην, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ όζνο ν αξηζκόο ησλ
αηζνπζώλ, ή γξαθείσλ ή W.C. ζπλ έλα.
Πηα ζεκεία ζύλδεζεο ηνπ αγσγνύ θαζόδνπ κε ηα δύν ειεθηξόδηα ραιθνύ
αιεμηθεξαύλνπ ζα ηνπνζεηεζεί δηκεηαιιηθό έιαζκα γηα ηελ απνθπγή ειεθηξόιπζεο.

ΘΔΟΚΑΛΠΖ
Η ζέξκαλζε ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ γξαθείσλ ζα γίλεη κε κνλάδεο Θέξκαλζεο
(ζεξκνπνκπνί – convectors) ησλ 2000 W θαηάιιεια ζηεξεσκέλεο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε
θινπή ηνπο.
Οη ζεξκνπνκπνί - convectors ζα ζπλεξγάδνληαη κε ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαη ρξνλνδηαθόπηε.
Ο αξηζκόο (ησλ ζεξκνπνκπώλ - convectors ησλ 2.000W έθαζηνο) γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο
θαη γηα ην γξαθείν ζα πξνθύςεη από ηελ κειέηε ηεο ζέξκαλζεο γηα δώλε Γ.
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ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΖ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
ΓΔΛΗΘΑ
Διήθζεζαλ ππ‟ όςε ν Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ Π.Γ. 71/1988 (ΦΔΚ 32 Σ.Α. ηεο
17/2/1988), ηα Παξαξηήκαηα Α, Β, Γ θαη Γ ηεο ππ‟ αξηζ. 3/1980 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο, νη
ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηνπ ΔΛΟΣ.
ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ άξζξνπ 7 ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ δελ απαηηείηαη ε
ηνπνζέηεζε απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο.
ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε αίζνπζα ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο Νεπηαγσγείν ή Παηδηθόο ζηαζκόο, ή
αίζνπζεο γηα ΑΜΔΑ δειαδή ρώξνη πνπ ζηεγάδνληαη παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 6 εηώλ ή άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4.4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 71/1988, απαηηείηαη απηόκαην
ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη πίλαθα κε κπαηαξία, θαξνζεηξήλα, αληρλεπηή
θαπλνύ, κπνπηόλ ππξαζθάιεηαο, θσηηζηηθό αζθαιείαο θαη ππξνζβεζηήξα μεξάο θόλεσο 6 kg.
ηελ πεξίπησζε απηή νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζα απνδεκηώλνληαη ρσξηζηά από ην πνζό ησλ
απξνβιέπησλ κε αλώηαην πνζό αλά κνλάδα ππξαλίρλεπζεο ην πνζό ησλ 600 €/ αλά ζρνιηθή
κνλάδα (αίζνπζα γξαθείν ή WC), πιένλ Φ.Π.Α. Γηα ηελ ελ ιόγσ ππνρξέσζε νη πξνζθέξνληεο
ππνρξενύληαη λα απνδερζνύλ ξεηά κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο
ππνρξέσζεο ηόζν πεξί ηεο ηνπνζεηήζεσο ηεο κνλάδαο ππξαλίρλεπζεο όζν θαη πεξί ηεο θαη‟
αλώηαην πνζό θαζνξηζζείζαο ηηκήο, εθηόο εάλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνζθέξνπλ κηθξόηεξε
ηηκή.
ΚΝΛΗΚΝ ΓΟΝΓΝΡΗΘΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ –ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ
ΘΑΡΑΠΒΔΠΖΠ
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3 θαη 4.5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 71/1988, δελ απαηηείηαη κόληκν
πδξνδνηηθό ππξνζβεζηηθό δίθηπν θαη απηόκαην ζύζηεκα ππξόζβεζεο.
ΦΝΟΖΡΑ ΚΔΠΑ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ
Θα ηνπνζεηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο ππξνζβεζηήξαο PA6 μεξάο θόλεσο ζε θάζε αίζνπζα ή
γξαθείν, θνληά ζηελ έμνδν. Η δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε θαη ζηελ θαηάιιειε ζπληήξεζή ηνπο.

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2010
Ο πληάμαο
(Γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε ησλ Η/Μ Δγθαηαζηάζεσλ)

Γ.ΚΑΜΟΤΓΗ
ΜΗΥ-ΗΛΔΚΣ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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ΑΘΖΛΑ, ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2010
Ν ΠΛΡΑΜΑΠ
Β. ΝΑΝΟ
ΠΟΛ. ΜΗΥ.

Ν ΡΚ/ΟΣΖΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ
Γ.ΚΑΜΟΤΓΗ
ΜΗΥ-ΗΛΔΚΣ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ
Ο Γ/ΝΣΗ Γ.Δ.
Β. ΛΑΛΝΠ
ΠΟΛ. ΜΗΥ/ΚΟ

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε 273/475επλεδξίαζε/1111-2010 ηνπ Γ.. ηνπ Ο..Κ. Α.Δ.
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