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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  

 

Αρικ.Αποφ 21/2019 

ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ 

Από το Ρρακτικό 4/2019 τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ. 

 

Στισ Μοίρεσ  ςιμερα, τθν 5-2-2019 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:30  ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα 
του Διμου Φαιςτοφ  ςυνιλκε ςε τακτικι  ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Φαιςτοφ, φςτερα από τθν 1303/1-2-2019 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου, που επιδόκθκε νόμιμα 
με αποδεικτικό ςτα μζλθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν. 3852/2010 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018). 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, δθλαδι ςε ςφνολο επτά (07) μελϊν βρζκθκαν 
παρόντα τα παρακάτω  ζξι  (06) μζλθ: 
 

             ΡΑΟΝΤΕΣ 

1.Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ 

2.Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

3.Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Ραραςκευι 

4.Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

5.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

6.Καμπουράκθσ Σάββασ 

 

             ΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 1. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ 

 

Τα πρακτικά τθρικθκαν από τθν υπάλλθλο Κοςμαδάκθ Μαρία. 

ΘΕΜΑ. Ζγκριςθ τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ ,επιλογι του κριτθρίου κατακφρωςθσ 
ζγκριςθ των ςυνταςςομζνων τευχϊν , καταρτιςμόσ των όρων και ςφνταξθ τθσ διακιρυξθσ 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο 
¨προμικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. 
Ρετροκεφαλίου» , εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςό των 32.258,06 ευρϊ (χωρίσ ΦΡΑ 24%), 
ςυνολικισ αξίασ ποςοφ 39.999,99 ευρϊ ( μαηί με το ΦΡΑ 24%) 
 

 Ο Ρρόεδροσ Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ , ειςθγοφμενοσ το 3ο
 κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 

ανζφερε ότι ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ από τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν  του 
Διμου ,που ζχει ωσ εξισ: 

   

   

   

    Σασ διαβιβάηουμε τθν με αρικμό 01/2019 Μελζτθ Ρρομικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο Ρετροκεφαλίου», με ςυνοπτικό 
διαγωνιςμό,  Ρροχπολογιςμοφ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ, μαηί με το ΦΡΑ 24%, που ςυνζταξε θ 
Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Φαιςτοφ, ςφμφωνα με τισ 
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διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, και ςασ γνωρίηουμε τα παρακάτω: 
 

Με τθν προμικεια αυτι ο Διμοσ Φαιςτοφ πρόκειται να προμθκευτεί δφο 
προκαταςκευαςμζνεσ αίκουςεσ οι οποίεσ κα τοποκετθκοφν από τον ανάδοχο ςτο Δθμοτικό 
Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου ςε ςθμείο που κα υποδείξει ο Διμοσ Φαιςτοφ. Στθν τιμι 
του προχπολογιςμοφ ςυμπεριλαμβάνεται και θ βάςθ ζδραςθσ των αικουςϊν θ οποία κα 
είναι καταςκευαςμζνθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τθν ςτατικι μελζτθ που κα 
εκπονιςει θ Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 
  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 39.999,99 ςε ΕΥΩ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του νόμιμου ΦΡΑ 24%) και προζρχεται από Ρρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.), ςφμφωνα με το με αρικμό πρωτοκόλλου 238283/08-10-2018 με 
ςχετικό πρωτόκολλο: 228113/27-09-2018 με ΑΔΑ: ΨΥ5Τ7ΛΚ-5Ο2 Απόφαςθ τθσ Ρεριφζρειασ 
Κριτθσ, Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ Ρεριβάλλοντοσ & Υποδομϊν, 
Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ, Τμιμα Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων και Ζργων, 
με κζμα: Τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ με αρ. πρωτ. 47696/11-

04-2014 του ζργου με τίτλο «ΔΛΑΜΟΦΩΣΕΛΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΘΘΣΕΛΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 
ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΥΣ & ΑΚΛΘΤΛΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ» και Κ.Α. 2014ΕΡ00200007 τθσ ΣΑΕΡ002 τθσ 
Ρεριφζρειασ Κριτθσ, που αφορά τθν ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ 
Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ με αρ. Ρρωτ.  47696/11-04-2014, ωσ προσ τθν δθμιουργία 1 νζου 
υποζργου, για τθν εκτζλεςθ και ςε βάροσ των πιςτϊςεων του ζργου με τίτλο 
«ΔΛΑΜΟΦΩΣΕΛΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΘΘΣΕΛΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΥΣ & 
ΑΚΛΘΤΛΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ» και Κ.Α. 2014ΕΡ00200007 τθσ ΣΑΕΡ002 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, 
αναλυτικά ωσ εξισ: 
 

Υποζργο (νζο): «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΔΥΟ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΥΣΩΝ ΓΛΑ ΤΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ 
ΣΧΟΛΕΛΟ ΤΘΣ Τ.Κ. ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΛΟΥ» ποςοφ των 40.000,00 ςε Ευρϊ. 
Φορζασ Υλοποίθςθσ ορίηεται: Δ. ΦΑΛΣΤΟΥ. 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι ορίηεται: ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ Δ. ΦΑΛΣΤΟΥ. 
Διευκφνουςα Υπθρεςία ορίηεται: Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΑΣ Δ. 
ΦΑΛΣΤΟΥ. 
 

Θ παραπάνω πίςτωςθ που εγκρίνεται με τθν απόφαςθ αυτι περιορίηεται αυτομάτωσ ςτο 
ποςό του ςυμφωνθτικοφ τθσ εργολαβίασ που κα προκφψει, με αντίςτοιχθ προςαρμογι του 
ΦΡΑ, των απρόβλεπτων και τθσ ανακεϊρθςθσ ςτο ποςό τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ δεν κα υπερβαίνει τθν εγκρινόμενθ πίςτωςθ.   
 

Στθν πινακίδα δθμοςιότθτασ του ζργου / υποζργου κα αναγράφεται ότι εκτελείται με 
εκνικοφσ πόρουσ από το Ρ.Δ.Ε. Ρεριφζρειασ Κριτθσ (για ζργα / υποζργα προχπολογιςμοφ 
υψθλότερου των 200.000,00 ςε Ευρϊ κακαρισ αξίασ). 
 

Με τθν με αρικμό 179/13-11-2018 με ΑΔΑ: ΨΑΚΩΘ1-87Φ Απόφαςθ Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου Φαιςτοφ, ζγινε θ αποδοχι χρθματοδότθςθσ ποςοφ των 40.000,00 ςε Ευρϊ για 
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τθν υλοποίθςθ του ζργου: «Ρρομικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν  για το 
δθμοτικό ςχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», θ τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Διμου Φαιςτοφ με εγγραφι ςτο ςκζλοσ των εςόδων με 
δθμιουργία νζου Κ.Α. 1322.0063 με τίτλο «Ρρομικεια δφο προκαταςκευαςμζνων 
αικουςϊν  για το δθμοτικό ςχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», ποςοφ των 40.000,00 ςε 
Ευρϊ, τθν εγγραφι ςτο ςκζλοσ των εξόδων με δθμιουργία νζου Κ.Α. 61.7135.0011  με τίτλο 
«Ρρομικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν  για το δθμοτικό ςχολείο τθσ Τ.Κ. 
Ρετροκεφαλίου», ποςοφ των 40.000,00 ςε Ευρϊ, και θ τροποποίθςθ του τεχνικοφ 
προγράμματοσ 2018 του Διμου Φαιςτοφ με εγγραφι ςτο παράρτθμα «Τοπικι Κοινότθτα 
Ρετροκεφαλίου», Δ.Ε. Μοιρϊν, του ζργου με τίτλο «Ρρομικεια δφο προκαταςκευαςμζνων 
αικουςϊν  για το δθμοτικό ςχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», με α/α 14. 
 

Με τθν με αρικμό 19/31-01-2019 με αρικμό πρωτοκόλλου: 1242/31-01-2019 με ΑΔΑ: 
6ΛΒΛΩΘ1-Ω7Κ με ΑΔΑΜ:  19REQ004398730 2019-01-31 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, 
εκδοκείςα από τον Διμαρχο Φαιςτοφ,  εγκρίκθκε θ δαπάνθ και θ διάκεςθ τθσ 
εγγεγραμμζνθσ με αναμόρφωςθ  πίςτωςθσ ποςοφ των 40.000,00 ςε Ευρϊ  ςε βάροσ του  
Κ.Α. 61.7135.0011 με τίτλο «Ρρομικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το 
δθμοτικό ςχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου» ςτο  ςκζλοσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Διμου Φαιςτοφ, με τθν δζςμευςθ να εγγραφεί θ αντίςτοιχθ 
πίςτωςθ και ςτον αντίςτοιχο κωδικό εξόδων του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2019 
του Διμου Φαιςτοφ, ο οποίοσ τελεί υπό κατάρτιςθ, όπωσ ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρου 
160: «Διάρκεια τθσ ιςχφοσ του προχπολογιςμοφ» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 
τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ": παρ. 1: Ϊςπου να αρχίςει να ιςχφει ο νζοσ 
προχπολογιςμόσ, και πάντωσ όχι αργότερα από το τζλοσ Μαρτίου του επόμενου 
οικονομικοφ ζτουσ, ιςχφει ο προχπολογιςμόσ του ζτουσ που ζχει λιξει, κατά παρζκκλιςθ 
κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, για τθν είςπραξθ κάκε είδουσ εςόδου και για τθ 
διενζργεια και τθν πλθρωμι μόνον:...», περίπτωςθ α).... περίπτωςθ β): Των δαπανϊν που 
γίνονται για ειδικοφσ ςκοποφσ, βάςει διάταξθσ νόμου, κατόπιν αποφάςεων 
χρθματοδότθςθσ από τθν Κρατικι Διοίκθςθ, κακϊσ και αυτϊν που γίνονται ςτο πλαίςιο τθσ 
υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων ζργων ι δράςεων, τα οποία ςυγχρθματοδοτοφνται από πόρουσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
   

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ των αικουςϊν αναφζρονται αναλυτικά 
ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.)  τθσ με αρικμό 01/2019 Μελζτθ Ρρομικειασ 
με τίτλο: «Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο 
Ρετροκεφαλίου», με ςυνοπτικό διαγωνιςμό,  Ρροχπολογιςμοφ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ, μαηί με 
το ΦΡΑ 24%, που ςυνζταξε θ Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 
Φαιςτοφ. 
 

Θ προμικεια εντάςςεται ςτον κωδικό αρικμό CPVS: [45223820-0] – Ρροκαταςκευαςμζνεσ 
μονάδεσ και ςτοιχεία. 
  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ,  κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, που περιλαμβάνονται ςτθν με αρικμό 01/2019 Μελζτθ Ρρομικειασ με 
ςυνοπτικό διαγωνιςμό, είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 
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1. Θ αναλυτικι πλιρθ Διακιρυξθ. 
2. Θ  Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
3. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
4. Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ. 
5. Θ Τεχνικι και θ Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, κακϊσ και τα πλιρθ τεχνικά και 
περιγραφικά ςτοιχεία, που κα 

    δοκοφν με τθν προςφορά. 
6. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
79 & του άρκρου 79Α  του 

    Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ). 
7. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 
ανακζτουςα αρχι επί όλων των 

    ανωτζρω. 
 

Θ προμικεια κα διενεργθκεί με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, του άρκρου 
117 «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» του Ν. 4412/2016 , όπωσ το  εντόσ των ειςαγωγικϊν πρϊτο 
εδάφιο τθσ παρ. 2 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 47 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 
74/19.05.2017 τεφχοσ Α'), και τθσ παρ. 9  του άρκρου 209: Ρρομικειεσ–Υπθρεςίεσ–Μελζτεσ 

του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ »,  όπωσ 
προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/08 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν 
περίπτωςθ 38 τθσ παρ.  1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ 
Αϋ), εφόςον  θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι κατϊτερθ από το ποςό των εξιντα 
χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ, επιπλζον βάςει των 
διατάξεων: 
 

Τα ςτοιχεία τθσ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ που κεωροφνται ότι αποτελοφν αναπόςπαςτο 
τμιμα και διατάξεισ που διζπουν τθν Σφμβαςθ, είναι: 
 

1. Οι διατάξεισ του βιβλίου Λ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), 
άρκρα 3-221 όςον αφορά τισ διατάξεισ που διζπουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και ιδιαίτερα τισ διατάξεισ τθσ 
ενότθτασ  3: «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων»,  του άρκρου 116: «Επιλογι 
των διαδικαςιϊν»  και του άρκρου 117: «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ»,  

2. Οι διατάξεισ του άρκρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’): 
«Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

3. Οι διατάξεισ του άρκρου 58 «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ" , όπωσ θ περίπτωςθ ι' τθσ 
παρ.1 προςτζκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 
138/16.06.2011 τεφχοσ Α') και όπωσ θ περίπτωςθ ε' τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε 
από τθν παρ. 1 του άρκρου 203 «Διατάκτθσ ςτουσ Ο.Τ.Α. α' βακμοφ» του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'),   

4. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 πρϊτο εδάφιο  του άρκρου 206 «Διαδικαςτικοφ χαρακτιρα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
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ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οικονομικι λειτουργία των διμων»  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεφχοσ Α'): «Δεν απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου 
για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου, 
προμικειασ ι γενικισ υπθρεςίασ. Για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν, απαιτείται.......... Για τθν προκιρυξθ 
αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και καλλιτεχνικϊν 
ζργων απαιτείται....... Για τθν προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν με τθν 
απονομι βραβείων, κακϊσ και καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται ...... »,    

5. Οι διατάξεισ του άρκρου 72 «Οικονομικι επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ» του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'):Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ θ  περίπτ. δ' 
τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεφχοσ Α') και ιδίωσ τθν διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ε) τθσ παρ. 1: «με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ, καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει 
τθ διακιρυξθ, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι 
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ»,   

6. Οι διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 9 του άρκρου 209: Ρρομικειεσ–
Υπθρεςίεσ–Μελζτεσ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & 
Κοινοτικόσ Κϊδικασ »,  όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 
3731/08 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ.  1 του άρκρου 377 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ): «Για τθ ςυνοπτικι διαδικαςία 
(πρόχειρο διαγωνιςμό) απαιτείται απόφαςθ τθσ δθμαρχιακισ επιτροπισ ι του 
κοινοτικοφ ςυμβουλίου, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνδζςμων, νομικϊν τουσ 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα ςυνταςςόμενα 
τεφχθ»,  

7. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 4  του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42/23.02.2007 τεφχοσ Αϋ) και ιδίωσ τθν παρ. 6 τθσ με αρικμό Εγκυκλίου 25 του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ  Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, 

8. Οι διατάξεισ του  Ν. 4250/2014 "Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-

Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ" (Α’ 74 ) 
και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

9. Οι διατάξεισ του  Ν. 4129/2013 (Α’ 52) "Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο", 

10. Οι διατάξεισ του  Ν. 4013/2011 (Α’ 204) "Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων… ", 

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

12. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
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Αξίασ», 
13. Τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
14. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά 

Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα», 
15. Τισ διατάξεισ του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 

πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 
16. Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

Διατάκτεσ», 
17. Οι διατάξεισ τθσ με αρικμό 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

18. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ 
και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που 
διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου 
τθσ. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 

Σφμφωνα  με τα ανωτζρω παρακαλοφμε όπωσ πάρετε απόφαςθ προκειμζνου να: 
 

1. Εγκρίνετε τθν διενζργεια τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%).  

2. Εγκρίνετε, ωσ διαδικαςία διενζργειασ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), τθν διαδικαςία  του 
άρκρου 117: «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεφχοσ Αϋ), όπωσ το  εντόσ των ειςαγωγικϊν πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 47 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 
74/19.05.2017 τεφχοσ Α'), εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι κατϊτερθ 
από το ποςό των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΡΑ. 

3. Επιλζξετε, ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
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αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%),  τθν πλζον ςυμφζρουςα 
προςφορά από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.  

4. Εγκρίνετε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ  προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), όπωσ ζχουν κακοριςτεί 
ςτθν με αρικμό 01/2019 Μελζτθ Ρρομικειασ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό με τίτλο: 
«Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο  
Ρετροκεφαλίου», Ρροχπολογιςμοφ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ, τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  του Διμου Φαιςτοφ (παρ. 7  του άρκρου 54 
του Ν. 4412/2016). 

5. Εγκρίνετε τα ςυνταςςόμενα ςυμβατικά ζγγραφα τθσ προμικειασ  με τίτλο: 
«Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. 
Ρετροκεφαλίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 
24%), ςυνολικισ αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%) (παρ. 9  
του άρκρου 209 του Ν.3463/2006).  

6. Καταρτίςετε τουσ όρουσ και ςυντάξετε τθν διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για 
τθν ανάδειξθ προμθκευτι  εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο:  «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%) (περίπτωςθ  ε’ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 72  του Ν.3852/2010).  

 

●     Ακολοφκωσ τζκθκαν υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ 
οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ με αρικμό 01/2019 Μελζτθ Ρρομικειασ με τίτλο: 
«Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο  
Ρετροκεφαλίου», με ςυνοπτικό διαγωνιςμό,  Ρροχπολογιςμοφ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ, τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  του Διμου Φαιςτοφ. 

 

Θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Φαιςτοφ λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ τα ςτοιχεία τθσ 
Σφμβαςθσ Ρρομικειασ  δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ 
Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου, που κεωροφνται ότι αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα και διατάξεισ που 
διζπουν τθν Σφμβαςθ: 
 

1. Οι διατάξεισ του βιβλίου Λ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), 
άρκρα 3-221 όςον αφορά τισ διατάξεισ που διζπουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και ιδιαίτερα τισ διατάξεισ τθσ 
ενότθτασ  3: «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων»,  του άρκρου 116: «Επιλογι 
των διαδικαςιϊν»  και του άρκρου 117: «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ»,  

2. Οι διατάξεισ του άρκρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’): 
«Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

3. Οι διατάξεισ του άρκρου 58 «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ" , όπωσ θ περίπτωςθ ι' τθσ 
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παρ.1 προςτζκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 
138/16.06.2011 τεφχοσ Α') και όπωσ θ περίπτωςθ ε' τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε 
από τθν παρ. 1 του άρκρου 203 «Διατάκτθσ ςτουσ Ο.Τ.Α. α' βακμοφ» του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'),   

4. Οι διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1  του άρκρου 206: «Διαδικαςτικοφ 
χαρακτιρα ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οικονομικι λειτουργία των διμων»  του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'): «Δεν απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ζργου, προμικειασ ι γενικισ υπθρεςίασ. Για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν, απαιτείται.......... Για τθν 
προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και 
καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται....... Για τθν προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν 
διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται 
...... »,    

5. Οι διατάξεισ του άρκρου 72: «Οικονομικι επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ» του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'):Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ θ  περίπτ. δ' 
τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεφχοσ Α') και ιδίωσ τθν διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ε) τθσ παρ. 1: «με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ, καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει 
τθ διακιρυξθ, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι 
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ»,   

6. Οι διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 9 του άρκρου 209: Ρρομικειεσ–
Υπθρεςίεσ–Μελζτεσ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & 
Κοινοτικόσ Κϊδικασ »,  όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 
3731/08 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ.  1 του άρκρου 377 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ): «Για τθ ςυνοπτικι διαδικαςία 
(πρόχειρο διαγωνιςμό) απαιτείται απόφαςθ τθσ δθμαρχιακισ επιτροπισ ι του 
κοινοτικοφ ςυμβουλίου, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνδζςμων, νομικϊν τουσ 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα ςυνταςςόμενα 
τεφχθ»,  

7. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 4  του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42/23.02.2007 τεφχοσ Αϋ) και ιδίωσ τθν παρ. 6 τθσ με αρικμό Εγκυκλίου 25 του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ  Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, 

8. Οι διατάξεισ του  Ν. 4129/2013 (Α’ 52) "Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο", 

9. Οι διατάξεισ του  Ν. 4013/2011 (Α’ 204) "Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων… ", 

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

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
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διατάξεισ", 
11. Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 

Αξίασ», 
12. Τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
13. Οι διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά 

Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα», 
14. Οι διατάξεισ του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 

πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 
15. Οι διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

Διατάκτεσ», 
16. Οι διατάξεισ τθσ με αρικμό 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

17. Οι διατάξεισ του  Ν. 4250/2014 "Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-

Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ" (Α’ 74 ) 
και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

18. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ 
και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που 
διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου 
τθσ. 

 

Κυρίωσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διάταξθ τθσ παρ. 7  του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ): «Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακορίηονται και εγκρίνονται πριν 
τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 61», ςε ςυνδυαςμό με 
τθν διάταξθ  του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 9  του άρκρου 209: «Ρρομικειεσ–
Υπθρεςίεσ–Μελζτεσ» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & 
Κοινοτικόσ Κϊδικασ,  όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/08 και 
διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ.  1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ): «Για τθ ςυνοπτικι διαδικαςία (πρόχειρο διαγωνιςμό) 
απαιτείται απόφαςθ τθσ δθμαρχιακισ επιτροπισ ι του κοινοτικοφ ςυμβουλίου, του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνδζςμων, νομικϊν τουσ προςϊπων δθμοςίου δικαίου και 
ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα ςυνταςςόμενα τεφχθ», 

Εγκρίνουμε: 
 

Εγκρίνουμε τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ  με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», όπωσ 
τζκθκαν ςτθν με αρικμό 01/2019 Μελζτθ Ρρομικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο  Ρετροκεφαλίου», με ςυνοπτικό 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
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διαγωνιςμό, Ρροχπολογιςμοφ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ, τθσ Διεφκυνςθσ  Ρολεοδομίασ & 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Φαιςτοφ, ωσ εξισ: 
 

ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν μελζτθ, καταςκευι και τοποκζτθςθ των 
μονάδων ελαφριάσ προκαταςκευισ που κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Οι 
Τεχνικοί όροι των προδιαγραφϊν αυτϊν αποτελοφν τισ απαιτιςεισ (τεχνικζσ - λειτουργικζσ - 
αιςκθτικζσ) για τθν καταςκευι των μονάδων. Οι μονάδεσ αυτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν για 
ανάγκεσ προςωρινισ ςτζγαςθσ λόγω ειδικϊν περιςτάςεων (μετεγκαταςτάςεισ, μεταβολζσ 
αρικμοφ μακθτϊν, κεομθνίεσ κ.λπ.). Μετά τθν εξάλειψθ των αναγκϊν τθσ προςωρινισ 
ςτζγαςθσ οι αρχικά εγκαταςτθμζνεσ μονάδεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να 
επαναχρθςιμοποιθκοφν. 
 

Ο ανάδοχοσ με τθν υπογραφι  τθσ ςφμβαςθσ κα κατακζςει πλιρεισ και αναλυτικζσ μελζτεσ 
των μονάδων (ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΙ ΜΕΛΕΤΘ, ΣΤΑΤΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, ΜΕΛΕΤΘ 
ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΕΝΑΚ, ΘΧΟΜΟΝΩΣΘΣ, 
ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΛΑΣ, ΑΛΕΞΛΚΕΑΥΝΟΥ κ.λπ.) υπογεγραμμζνεσ από τουσ κατά Νόμο μελετθτζσ 
μθχανικοφσ.  Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα βελτιϊςεων, με παράλλθλθ υποχρζωςθ 
αποδοχισ τουσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα αναφζρουν ςθμεία 
που ζχουν τοποκετιςει παρόμοιεσ αίκουςεσ ζτςι ϊςτε αν χρειαςτεί να μεταβεί θ επιτροπι 
διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αξιολογθκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Κατά τθν 
προςφορά κα υποβλθκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ επί ποινι αποκλειςμοφ, υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι εφόςον ανακθρυχκεί ανάδοχοσ κα υποβάλλει πριν, 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αναλυτικζσ μελζτεσ των προςφερόμενων μονάδων 
(ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΙ ΜΕΛΕΤΘ, ΣΤΑΤΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, ΜΕΛΕΤΘ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΕΜΟΜΟΝΩΣΘΣ, ΘΧΟΜΟΝΩΣΘΣ, ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΛΑΣ, 
ΑΛΕΞΛΚΕΑΥΝΟΥ κ.λπ.) κακϊσ επίςθσ κα  υποβλθκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ υπεφκυνθ 
διλωςθ των αρμόδιων από τον νόμο μθχανικϊν ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι κα 
εκπονιςουν τισ ηθτοφμενεσ μελζτεσ ((ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΙ ΜΕΛΕΤΘ, ΣΤΑΤΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, ΜΕΛΕΤΘ 
ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΕΝΑΚ, ΘΧΟΜΟΝΩΣΘΣ, 
ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΛΑΣ, ΑΛΕΞΛΚΕΑΥΝΟΥ κ.λπ.). 
 

Οι μονάδεσ κα είναι πλιρωσ ςυναρμολογοφμενεσ ςτο τόπο του ζργου (Flat - Pack). Θ 
αίκουςα διδαςκαλίασ κα αποτελείται από δφο (2) επί μζρουσ τμιματα. 
 

Οι προκαταςκευαςμζνεσ μονάδεσ κα προκφπτουν, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ, από 
ακζραια πολλαπλάςια λειτουργικοφ καταςκευαςτικοφ κανάβου, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
τοποκζτθςθ τουσ μεμονωμζνα ι εν ςειρά ςε ςυνδυαςμό, ανάλογα με τθν ιδιομορφία του 
οικοπζδου ι τθν επιδιωκόμενθ αρχιτεκτονικι διάταξθ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι 
ανάγκεσ του διδακτθρίου που κα ςτεγαςκεί ς' αυτζσ προςωρινά. Οι μονάδεσ κα 
παρουςιάηουν άρτια και ολοκλθρωμζνθ αιςκθτικι εικόνα εξωτερικϊν και εςωτερικϊν 
όψεων, οι δε εν ςειρά τοποκετοφμενεσ κα εφάπτονται κατά πλάγιεσ πλευρζσ τουσ και κα 
αποτελοφν ενιαίο ςφνολο. Ππου απαιτείται, οι αρμοί κα καλφπτονται με αρμοκάλυπτρα 
κατάλλθλθσ διατομισ.  
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Οι μονάδεσ κα τοποκετθκοφν ςτο Δθμοτικό Σχολείο ςτθν Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου με ζξοδα 
του αναδόχου. Θ κζςθ τθσ εγκατάςταςθσ τουσ μζςα ςτο οικόπεδο του ςχολείου κα οριςτεί 
από τον Διμο Φαιςτοφ.  
 

Οι λυόμενεσ μονάδεσ κα μεταφζρονται και κα ςυναρμολογοφνται επί τόπου, ϊςτε να είναι 
δυνατι, χωρίσ πρόςκετθ δαπάνθ μεταφορτϊςεων, θ εφκολθ & οικονομικι μεταφορά τουσ.  
 

Οι μονάδεσ κα είναι πλιρωσ ςυναρμολογοφμενεσ ςτο τόπο του ζργου . Ο τφποσ Α αίκουςα 
διδαςκαλίασ κα αποτελείται από δφο (2) επί μζρουσ τμιματα εξωτερικϊν διαςτάςεων 
3,0x6,0m τα οποία κα ςυναρμολογοφνται μεταξφ τουσ. Τα μζρθ που αποτελοφν τθν κάκε 
αίκουςα κα είναι πλιρωσ ςυναρμολογοφμενα για να υπάρχει δυνατότθτα τθσ απρόςκοπτθσ 
μεταφοράσ ακόμα και ςε δφςβατα μζρθ. 
 

Οι προκαταςκευαςμζνεσ μονάδεσ κα προκφπτουν, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ, από 
ακζραια πολλαπλάςια λειτουργικοφ καταςκευαςτικοφ κανάβου, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
τοποκζτθςθ τουσ μεμονωμζνα ι εν ςειρά ςε ςυνδυαςμό, ανάλογα με τθν ιδιομορφία του 
οικοπζδου ι τθν επιδιωκόμενθ αρχιτεκτονικι διάταξθ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι 
ανάγκεσ του διδακτθρίου που κα ςτεγαςκεί ς' αυτζσ προςωρινά. Οι μονάδεσ κα 
παρουςιάηουν άρτια και ολοκλθρωμζνθ αιςκθτικι εικόνα εξωτερικϊν και εςωτερικϊν 
όψεων, οι δε εν ςειρά τοποκετοφμενεσ κα εφάπτονται κατά πλάγιεσ πλευρζσ τουσ και κα 
αποτελοφν ενιαίο ςφνολο. Ππου απαιτείται, οι αρμοί κα καλφπτονται με αρμοκάλυπτρα 
κατάλλθλθσ διατομισ.  
 

Οι μονάδεσ κα τοποκετθκοφν ςτο Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου με ζξοδα του 
αναδόχου. Στθν τιμι του π/υ ςυμπεριλαμβάνεται και θ βάςθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 
φςτερα από τθν παράδοςθ τθσ ςτατικισ μελζτθσ από τον Διμο Φαιςτοφ. Η κζςθ τθσ 
εγκατάςταςθσ τουσ μζςα ςτο οικόπεδο του ςχολείου κα οριςτεί από τον Διμο Φαιςτοφ.  
 

Οι λυόμενεσ μονάδεσ κα μεταφζρονται και κα ςυναρμολογοφνται επί τόπου, ϊςτε να είναι 
δυνατι, χωρίσ πρόςκετθ δαπάνθ μεταφορτϊςεων, θ εφκολθ & οικονομικι μεταφορά τουσ.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΤΥΡΟΣ Α - ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Θ επιφάνεια τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ είναι 36m2 (εξωτερικζσ διαςτάςεισ 6,0x6,0m) με 
μορφι κατόψεωσ τετραγωνικι. Κα ζχει δίρυχτθ ςτζγθ με χαρακτθριςτικά: 
α. μζγιςτο εξωτερικό φψοσ 3,10 m. 

β. ελάχιςτο εςωτερικό ελεφκερο φψοσ 2,65 m. 

 

Τα μζρθ που αποτελοφν τθν κάκε αίκουςα κα είναι πλιρωσ ςυναρμολογοφμενα, για να 
υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ απρόςκοπτθσ μεταφοράσ ακόμθ και ςε δφςβατα ςθμεία. 

Οι ςυνδζςεισ κα γίνονται ςτο άνω και κάτω μζροσ των μεταλλικϊν υποςτυλωμάτων, κακϊσ 
και ςτο πλαίςιο τθσ οροφισ ιτοι ζξι (6) τουλάχιςτον ςυνδζςεισ. Θ όλθ καταςκευι κα 
εξαςφαλίηει πλιρθ ακαμψία και δεν κα επιτρζπει ταλαντϊςεισ από δυναμικζσ φορτίςεισ. 
Το δάπεδο των μονάδων κα απζχει περίπου 20 cm από τθν υφιςτάμενθ διαμορφωμζνθ 
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βάςθ ζδραςθσ και το τυχόν δθμιουργουμζνου κενό κα κλείνει εν μζρει περιμετρικά 
επιτρζποντασ τθν διζλευςθ των όμβριων υδάτων κακϊσ και τον ανεμπόδιςτο αεριςμό. 
 

Το δάπεδο κα αποτελείται από μεταλλικό πλαίςιο ενιαίων γαλβανιςμζνων κοιλοδοκϊν 
κλειςτισ διατομισ. Στισ κζςεισ των ςυγκολλιςεων κα εφαρμοςτεί ψυχρό γαλβάνιςμα. Οι 
περιμετρικοί διαμικεισ κοιλοδοκοί του πλαιςίου δαπζδου κα ζχουν διαςτάςεισ 120x80x4 

mm. Οι περιμετρικοί εγκάρςιοι κοιλοδοκοί του πλαιςίου κα ζχουν διαςτάςεισ 80x80x4 mm 

κατ' ελάχιςτον. Το πλαίςιο του δαπζδου κα ενιςχφεται με εγκάρςιεσ δοκίδεσ κλειςτισ 
διατομισ. Οι εγκάρςιοι δοκίδεσ διαςτάςεων 60x40x3,0mm κατ' ελάχιςτον κα 
τοποκετοφνται ανά 40 cm περίπου. Κάτω από τισ εγκάρςιεσ δοκίδεσ τοποκετοφνται δφο 
διαμικεισ τραβζρςεσ 60x40x1,75mm κατ' ελάχιςτον ςε απόςταςθ από τα άκρα του τελάρου 
50 cm. Θ αντοχι ςε κινθτό φορτίο είναι 350 kg/m2. Το πλαίςιο του δαπζδου κα φζρει (από 
κάτω προσ τα πάνω) πανζλο πολυουρεκάνθσ πάχουσ 0,5/60/0,5 mm, , κόντρα πλακζ 
καλάςςθσ 18mm κατθγορίασ E1WBP  και ςτο τζλοσ επικολλθμζνο με ειδικι ιςχυρι κόλλα 
φφλλο ΛΛΝΟΤΑΡΘΤΑ 2mm. Ρεριμετρικά τθσ αίκουςασ κα τοποκετθκοφν τα αντίςτοιχα από 
ΛΛΝΟΤΑΡΘΤΑ ςοβατεπιά ι άλλο υλικό τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 
 

Θ οροφι τθσ κάκε μονάδασ κα αποτελείται από μεταλλικό πλαίςιο γαλβανιςμζνων δοκϊν. 
Οι περιμετρικζσ διαμικεισ κα είναι κλειςτισ διατομισ 120x80x4mm. Στθν οροφι κα 
τοποκετθκοφν κερμομονωτικά πανζλα πάχουσ 60mm. Εντόσ του πλαιςίου τοποκετοφνται 
τρεισ (3) δοκίδεσ ςτρατηαριςτζσ κλειςτισ διατομισ κατά τθ διεφκυνςθ τθσ κλίςθσ τθσ 
οροφισ διαςτάςεων 30x60x3mm. Η οροφι κα είναι δίρυχτθ με κλίςθ 10% κατ’ ελάχιςτον. 
Πλεσ οι οροφζσ κα είναι ςε κζςθ να παραλαμβάνουν κατανεμθμζνο φορτίο 120 kgr/m2 και 
φορτία ανεμοπίεςθσ και χιονιοφ ςφμφωνα με τον κανονιςμό φορτίςεων. 
 

Τα δφο πλαίςια (οροφισ και δαπζδου) ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τζςςερισ (4) κολϊνεσ 
κλειςτισ διατομισ (κατακόρυφα ςτοιχεία), διαςτάςεων κατ' ελάχιςτον 80x80x3 mm. Τα 
τζςςερα (4) κφρια κατακόρυφα ςτοιχεία τοποκετοφνται ςτισ τζςςερισ (4) γωνίεσ του 
πλαιςίου.  
 

Στθν κφρια όψθ των αικουςϊν και κακϋόλο το μικοσ τουσ, υπάρχει προςτζγαςμα πλάτουσ 
1,20 m το οποίο ςυνδζεται με το πλαίςιο τθσ οροφισ ςτθν άκρθ του οποίου κα υπάρχει 
μεταλλικι υδρορροι. Θ καταςκευι του προςτεγάςματοσ κακϊσ και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να ςυμβάλει ςτθσ αιςκθτικι αρτιότθτα τθσ 
καταςκευισ. Στθν περίπτωςθ ανεξάρτθτθσ καταςκευισ του ςτεγάςτρου θ ςτιριξι του κα 
είναι απολφτωσ αςφαλισ. Στθν πίςω πλευρά τθσ αίκουςασ κα υπάρχει προεξοχι τθσ ςτζγθσ 
ς’ όλο το μικοσ κατά 30cm.      
 

Τοιχϊματα μονάδων: Καταςκευάηονται από κερμομονωτικά πανζλα πολυουρεκάνθσ 
ελάχιςτθσ πυκνότθτασ 40-45 kg/m3, πάχουσ 60mm.  Το πάχοσ και ο ςυντελεςτισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ των τοιχωμάτων κα προκφπτουν από μελζτθ Θ/Μ ςφμφωνα με τον 
κανονιςμό κερμομόνωςθσ ηϊνθσ Γ. Θ πυκνότθτα των μονωτικϊν υλικϊν των πανζλων κα 
πρζπει να πιςτοποιείται από τα εκάςτοτε εργοςτάςια καταςκευισ. Στισ ενϊςεισ των 
μονάδων ι των επί μζρουσ ςτοιχείων τουσ, όπου απαιτείται, τοποκετοφνται καλαίςκθτα 
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αρμοκάλυπτρα, χωρίσ μόνιμεσ ςυνδζςεισ, για να είναι εφκολθ θ αφαίρεςθ και 
επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 
 

Οι κεκλιμζνεσ ςτζγεσ των μονάδων κα αποτελοφνται από ανάλογα των τοιχωμάτων 
κερμομονωτικά πανό πάχουσ 60mm κατ’ζλάχιςτον τφπου τραπεηοειδοφσ χρϊματοσ λευκοφ 
ι κεραμιδί. Στισ απολιξεισ (κορφιάδεσ, ςόκορα κλπ) κα τοποκετθκοφν ειδικά εξαρτιματα 
ϊςτε οι οροφζσ των μονάδων να είναι πλιρωσ υδατοςτεγανζσ.    
 

 Η ςτερζωςθ των ςτοιχείων τθσ ςτζγθσ τόςον επί του φζροντοσ οργανιςμοφ των μονάδων 
όςον και μεταξφ ων γίνεται με τρόπο που εξαςφαλίηει ςτακερότθτα και ςτεγανότθτα. 
 

Θ φωτιςτικι επιφάνεια τθσ αίκουςασ είναι αμφίπλευρθ με παράκυρα (εμπρόσ) και φεγγίτεσ 
(πίςω) επιτυγχάνοντασ παράλλθλα το φυςικό αεριςμό τθσ. Οι φωτιςτικζσ επιφάνειεσ των 
παρακφρων είναι τουλάχιςτον το 1/5 τθσ επιφάνειασ του δαπζδου. Σε όλα τα εξωτερικά 
κουφϊματα ςτισ κζςεισ των υαλοπινάκων (πόρτεσ, παράκυρα, φεγγίτεσ) τοποκετοφνται 
κιγκλιδϊματα αςφαλείασ, χαλφβδινα, γαλβανιςμζνα εν κερμϊ & βαμμζνα. Τα 
υαλοκρφςταλλα είναι διπλά πάχουσ 5 mm ζκαςτο, με διάκενο >= 6mm. 
 

Πλα τα εξωτερικά κουφϊματα κα είναι καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο θλεκτροςτατικισ 
βαφισ λευκοφ χρϊματοσ. 
 

Οι διατομζσ (προφίλ) των αλουμινίων των παρακφρων κα αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω 
ενδεικτικζσ ςειρζσ. 
ΕΤΕΜ   -   ςειρά Ε 2200 (ςυρόμενα) 
Alousystem   -   ςειρά 100 (ςυρόμενα) 
EUROPA   -   ςειρά 900 (ςυρόμενα) 
ALUMIL   -   ςειρά 9000 (ςυρόμενα) 
Τα παράκυρα των αικουςϊν είναι 2- φφλλα επάλλθλα ςυρόμενα διαςτάςεων 0,80x1,30 m 

περίπου (δεξιά τθσ πόρτασ) και 2,80x1,30m περίπου. 
 

Οι φεγγίτεσ τθσ αίκουςασ είναι δφο (2). Ο κάκε φεγγίτθσ είναι διαςτάςεων 1,80x0,60 m 

περίπου αποτελοφμενοσ από δφο (2) φφλλα επάλλθλα - ςυρόμενα. 
 

Οι εξωτερικζσ πόρτεσ διαςτάςεων 1,00x2,2 m και ανοίγουν προσ τα ζξω. Ζχουν κλειδαριά 
αςφαλείασ τφπου DOMUS και χειρολαβι, περιςτρζφονται δε κατά 180 ςτακεροποιοφμενεσ 
ςτθν ανοιχτι κζςθ με κατάλλθλο αςφαλι τρόπο χωρίσ να προεξζχουν από τθν αίκουςα. 
Ρροβλζπονται πζντε (5) μεντεςζδεσ. Οι εξϊπορτεσ ζχουν ταμπλά πλιρθ ςτο κάτω μζροσ και 
τηαμιλίκι ςτακερό διπλό ςτο άνω μζροσ. Ράνω από τθν πόρτα κα υπάρχει ςτακερόσ 
φεγγίτθσ. Οι ταμπλάδεσ των εξωκφρων κα καταςκευαςτοφν από πάνελ όμοιο με αυτό τθσ 
πλαγιοκάλυψθσ. Οι πόρτεσ κα ζχουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία - εξαρτιματα (όπωσ π.χ. 
λάςτιχα, βουρτςάκια, παρεμβφςματα κ.λ.π.) όπου απαιτείται, για τθν άρτια λειτουργία 
τουσ. Θ μορφι και τα χαρακτθριςτικά των κυρϊν και των φεγγιτϊν είναι ςε αντιςτοιχία με 
τισ ςειρζσ των παρακφρων που κα χρθςιμοποιθκοφν.  
 

Εξοπλιςμοί μονάδων αικουςϊν διδαςκαλίασ. 
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Κα τοποκετθκοφν τουλάχιςτον δζκα (10) επίτοιχεσ κρεμάςτρεσ ςτον τοίχο ζναντι 
του πίνακα διδαςκαλίασ. Κα ζχουν φωτιςμό με φωτιςτικά φκοριςμοφ (βλζπε Θ/Μ 
προδιαγραφζσ). Κα τοποκετθκοφν κλιματιςτικζσ μονάδεσ κζρμανςθσ/ψφξθσ 
16.000/18.000Btu/h  κατάλλθλα ςτερεωμζνεσ ϊςτε να αποφεφγεται θ κλοπι τουσ (βλζπε 
Θ/Μ προδιαγραφζσ) κακϊσ και πυροςβεςτιρασ ξθράσ κόνεωσ των 6 κιλϊν a6 (βλζπε Θ/Μ 
προδιαγραφζσ). 
 

ΒΑΦΕΣ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ (γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ διατομι), κακϊσ και κάκε άλλθ 
μεταλλικι επιφάνεια γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ κα προςτατεφονται με βαφι, οι δε ορατζσ 
(εςωτερικζσ - εξωτερικζσ) επιφάνειεσ με χρϊματα με κατάλλθλθ προεργαςία για προςφυγι 
ςε γαλβανιςμζνεσ επιφάνειεσ. Πλα τα ειδικά τεμάχια όπωσ κολϊνεσ, αρμοκάλυπτρα, 
περιμετρικζσ υδρορροζσ, κλπ κα είναι γαλβανιςμζνα εν κερμό και βαμμζνα. Πλα τα 
χρϊματα κα είναι οικολογικά και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν (ςιλικόνεσ, ςτόκοι 
μαςτίχεσ κ.λ.π.) κα είναι μθ τοξικά & οικολογικά. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
Δεν κα χρθςιμοποιοφνται υλικά που περιζχουν αμίαντο ι άλλεσ καρκινογόνεσ και 

τοξικζσ ουςίεσ, όλα δε τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα ςυνδζονται με πιςτοποιθτικά 
ελζγχου καταλλθλότθτασ. 
 

Πλεσ οι μονάδεσ κα ςτερεϊνονται με αςφαλείσ αγκυρϊςεισ ςτισ προσ τοφτο 
καταςκευαςμζνεσ βάςεισ, οι οποίεσ (αγκυρϊςεισ) αποτελοφν χωριςτό κεφάλαιο τθσ 
Στατικισ Μελζτθσ.  
Οι βάςεισ επί των οποίων κα εδράηεται θ μονάδα κα αποτελείται από πλάκα εκ beton C 
16/20 επί εδάφουσ (κατόπιν ενδεχόμενθσ εξυγίανςθσ), πάχουσ 0,15 m και οπλιςμζνθσ με 2 
εςχάρεσ Φ10/15 άνω και κάτω. Θ καταςκευι τθσ βάςεωσ αποτελεί υποχρζωςθ του 
αναδόχου φςτερα από τθν παράδοςθ από τον Διμο τθσ ςτατικισ μελζτθσ. 
 

Θ καταςκευι του φζροντοσ οργανιςμοφ των μονάδων κα εξαςφαλίηει πλιρθ ακαμψία των 
φορζων και λοιπϊν ςτοιχείων τουσ ζναντι των καταπονιςεων κατά τθν μεταφορά, 
φόρτωςθ, εκφόρτωςθ, εγκατάςταςθ, μετεγκατάςταςθ κ.λπ. Θ ακαμψία προςδιορίηεται 
αναλυτικά και αποτελεί χωριςτό κεφάλαιο τθσ Στατικισ Μελζτθσ. 
 

Πλεσ  γενικά οι μεταλλικζσ καταςκευζσ αποτελοφνται από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ χάλυβα, 
με άριςτθσ ποιότθτασ βαφι κατόπιν τθσ ενδεδειγμζνθσ προετοιμαςίασ για τθν προςταςία 
ζναντι οξείδωςθσ, ζχουν δε καταλλιλωσ επεξεργαςμζνεσ τισ ακμζσ τουσ ϊςτε να μθν 
παρουςιάηουν γρζηια, εξογκϊματα, κακότεχνα διαμορφωμζνεσ απολιξεισ κ.λπ. για λόγουσ 
αςφαλείασ. 
 

Πλεσ οι ςυγκολλιςεισ των μεταλλικϊν ςτοιχείων μεταξφ τουσ γίνονται με ςυγκόλλθςθ τόξου 
ςυνεχοφσ ραφισ κατά DIN 4100, με θλεκτρόδια kb 7018. 
 

Στθν οροφι των μονάδων υπάρχουν κατάλλθλα άγκιςτρα ϊςτε να μθν καταςτρζφονται οι 
μονάδεσ κατά τθν τοποκζτθςθ και ανφψωςθ. Αυτά είναι αναπόςπαςτα ςτοιχεία των 
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μονάδων για περαιτζρω μεταφορά για επανεγκατάςταςθ. Επίςθσ ςτθ βάςθ τουσ υπάρχουν 
κατάλλθλα άγκιςτρα ι οπζσ με υποδοχι αςφαλείασ για τθ μεταφορά των μονάδων με 
πλατφόρμεσ και περονοφόρα, απαγορευμζνθσ πάςθσ προεξοχισ για λόγουσ αςφαλείασ. 
 

Οι ςυνδζςεισ των μονάδων με τθν θλεκτρικι παροχι των διαμορφωμζνων πτερυγίων προσ 
τα Δίκτυα Κοινισ Ωφζλειασ (Δ.Ε.Θ., ΕΥΔΑΡ κ.λ.π.), δεν αποτελοφν μζροσ τθσ παροφςασ 
προμικειασ, αλλά υποχρζωςθ των Σχολείων ι Διμων. 
 

Δφναται να ηθτθκεί οποιοςδιποτε εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί ότι τα υλικά 
πλθροφν τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 
διακζτει ςτθν Υπθρεςία, ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ όπωσ ορίηεται από τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 
 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ 
για τουλάχιςτον τρία (3) χρόνια από τθν παραλαβι του, εκτόσ αν αλλιϊσ ορίηεται, όςον 
αφορά τον χρόνο ι άλλθ μορφι εγγφθςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κα ευκφνεται για 
οποιαδιποτε βλάβθ του υπό προμικεια είδουσ προερχόμενθ από τθν ςυνικθ και ορκι 
χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και 
λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ εκτόσ των αναλϊςιμων υλικϊν. Εκεί που 
απαιτείται, περιλαμβάνει ςτθν πλιρθ εγγφθςθ και θ υποχρζωςθ του προμθκευτι και για 
προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα, ϊςτε το υπό προμικεια 
είδοσ να είναι ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ και ετοιμότθτασ. 
 

Ρροςφορζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τα παραπάνω οριηόμενα απορρίπτονται. 
 

ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΓΑΦΕΙΑ W.C. 
Γενικά 

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που ακολουκοφν αφοροφν τα υλικά, τισ ςυςκευζσ και τα 
μθχανιματα του εμπορίου που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον ανάδοχο ςτθν καταςκευι των 
αικουςϊν και τα οποία πρζπει να είναι καινοφργια και άριςτθσ καταςκευισ. Ππου 
αναφζρεται ενδεικτικόσ τφποσ, αυτό δεν υποδθλϊνει τθν προτίμθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο 
αντικείμενο, αλλά τθν ποιότθτα καταςκευισ που πρζπει να είναι όμοια ι ανϊτερθ από 
εκείνθ του ενδεικτικοφ τφπου. Ππου αναφζρονται μεγζκθ που αφοροφν τθν αςφάλεια ι 
τθν διάρκεια ηωισ τθσ εγκατάςταςθσ, π.χ. πάχθ ςωλθνϊςεων, πιζςεισ λειτουργίασ κ.λ.π., οι 
αναγραφόμενεσ τιμζσ είναι οι ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ και ότι τα υλικά και οι ςυςκευζσ 
που δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αυτζσ απορρίπτονται αμζςωσ από τθν Υπθρεςία. 
 

ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ των αικουςϊν  κα γίνουν ςφμφωνα με τουσ 

κανονιςμοφσ εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων (HD384) και τισ ΤΟΤΕΕ που ιςχφουν, τουσ κανόνεσ 
τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΔΕΘ και του ΓΟΚ κακϊσ και τισ 
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ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ. Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα είναι πιςτοποιθμζνα με 
διεκνι standards ποιότθτασ. 
 

ΡΑΟΧΕΣ 

Ζξω από κάκε αίκουςα ςε υψθλό ςθμείο κα υπάρχει ςτεγανό κουτί διακλαδϊςεωσ 
με αναμονι θλεκτρικοφ ςωλινα για ςφνδεςθ τθσ παροχικισ γραμμισ του υποπίνακα. Κα 
είναι μονοφαςικι 3x4 mm2 και κα ςυνοδεφεται από επίςθμο πιςτοποιθτικό, εφόςον 
ηθτθκεί. 
 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Σε κάκε αίκουςα κα υπάρχουν 6 φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ 2x36Watt 
τουλάχιςτον. Στισ ειςόδουσ των αικουςϊν κα υπάρχει επίςθσ ζνα φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
χελϊνασ. Τα φωτιςτικά που κα τοποκετοφνται ςτο εξωτερικό χϊρο κα ζχουν κατάλλθλο 
βακμό προςταςίασ ςφμφωνα με το κανονιςμό εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων.  
 

Φωτιςτικά λαμπτιρων φκοριςμοφ 

Είναι φωτιςτικά ςϊματα κατάλλθλα για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςχιματοσ ράβδου, 
χρϊματοσ φωτόσ 34 (WHITE LIGHT) και ζχουν βάςθ από χαλφβδοςωλινα DKP, πάχουσ 0,8 
mm βαμμζνθ θλεκτροςτατικά εν κερμϊ με ειδικό λακ ςε χρϊμα λευκό και ςτθ ςυνζχεια 
ψθμζνθ με υπζρυκρεσ ακτίνεσ ςε κερμοκραςία 180 οC. Θ βάςθ κα φζρει εςωτερικά 
ςυναρμολογθμζνα και θλεκτρικά ςυνδεδεμζνα όλα τα όργανα αφισ του λαμπτιρα, 
δθλαδι: πυκνωτι για τθ βελτίωςθ του ςυνθμιτόνου, καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ VDE, παρ. 60 και γεμιςμζνο με ειδικό άφλεκτο μονωτικό υγρό, κα περιλαμβάνει δε 
αντίςταςθ εκφορτίςεωσ ςυνδεδεμζνθ εν ςειρά, ςτραγγαλιςτικό πθνίο ακόρυβου τφπου, 
εκκινθτι άριςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνου τφπου από το εργοςτάςιο τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ του λαμπτιρα,  δφο λυχνιολαβζσ βαριάσ καταςκευισ με κατάλλθλο ςφςτθμα για 
τθν αςφαλι ςυγκράτθςθ του κάκε λαμπτιρα. Οι επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι 
επαργυρωμζνεσ, ενϊ τα μζρθ ι τα εξαρτιματα που δεν είναι βαμμζνα κα ζχουν υποςτεί 
επιφανειακι χθμικι επεξεργαςία, ϊςτε να μθν ςκουριάηουν. Γενικά, τα φωτιςτικά ςϊματα 
πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από αιχμθρζσ γωνίεσ και να ζχουν επαρκι ςτερεότθτα και 
διαςτάςεισ, ϊςτε να μθν παραμορφϊνονται με αποτζλεςμα τθ κακι προςαρμογι του 
λαμπτιρα ςτισ λυχνιολαβζσ του. Θ βάςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα ζχει μια θλεκτρικι 
επαφι για τθ γείωςθ του, οπζσ ςτιριξθσ και οπζσ για τθν είςοδο των τροφοδοτικϊν 
καλωδίων από επάνω. Εφόςον προβλζπονται φωτιςτικά με πλαςτικό κάλυμμα, αυτό κα 
είναι εξ' ολοκλιρου ακρυλικό, αδιαφανζσ με χρϊμα γαλακτερό. Θ ςτεγανοποίθςθ του 
καλφμματοσ και τθσ μεταλλικισ ςκάφθσ κα γίνει με τθ παρεμβολι κατάλλθλου 
παρεμβφςματοσ από αφρϊδεσ πλαςτικό. Στθ περίπτωςθ φωτιςτικϊν με περςιδωτό 
κάλυμμα, αυτό κα ζχει πλαίςιο από χαλυβδοζλαςμα βαμμζνο με λάκ φοφρνου και 
κυψελοειδι ακρυλικι ςχάρα, που δε παραμορφϊνεται. Φωτιςτικά φκοριςμοφ 
χρθςιμοποιοφνται ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του κτιρίου. Ο τφποσ φωτιςτικοφ που 
χρθςιμοποιείται χωρίσ κάλυμμα, για δφο λαμπτιρεσ των 36 W ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS 
5LJ 180 1 - 2C ι PHILIPS TMS 2x36 W.  
 

ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 
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Οι ρευματοδότεσ κα είναι 16 Α, 250 V με πλευρικζσ επαφζσ για τθν γείωςθ, τφπου 
ΣΟΥΚΟ με καπάκι.  Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι 16 Α, 250 V με πλαςτικζσ επαφζσ για 
γείωςθ, τφπου ΣΟΥΚΟ, ιςχυροφ τφπου, με προςτατευτικό κάλυμμα, κατάλλθλοι είτε για 
ορατι ι για χωνευτι εγκατάςταςθ. Σε κάκε αίκουςα ι γραφείο κα τοποκετθκοφν 3 
ρευματοδότεσ (2 δεξιά και αριςτερά του πίνακα και ζνασ ςτθν απζναντι πλευρά). Επίςθσ ςε 
κάκε αίκουςα κα τοποκετθκεί μία πρίηα τθλεφϊνου με τθλεφωνικό καλϊδιο εςωτερικοφ 
χϊρου για αγωγοφσ Φ 0,8 χιλ. με αγωγό γείωςθσ και μόνωςθ από κερμοπλαςτικι φλθ PVC, 
κωράκιςθ μζςω ταινίασ αλουμινίου ι χαλκοφ, ενδεικτικοφ τφπου 3Υ  (ST) Y, που κα 
καταλιγει ςε εξωτερικό κουτί ςτεγανό με αναμονι για τθ ςφνδεςθ με το τθλεφωνικό 
δίκτυο. Τζλοσ κα τοποκετθκοφν ρευματοδότεσ για τα κλιματιςτικά μθχανιματα. 
 

ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ 

Οι διακόπτεσ κα είναι χωνευτοφ τφπου με κοχλίωςθ (ΤΑΜΡΛΕ) εξαιρετικισ 
καταςκευισ 10 Α, 250 V. Οι ςτεγανοί διακόπτεσ κα είναι 10 Α, 250 V με μπουτόν, ιςχυροφ 
τφπου, κατάλλθλοι για ςτεγανι εγκατάςταςθ χωνευτι. Οι διακόπτεσ των αικουςϊν κα είναι 
κομμιτατζρ ενϊ των γραφείων και W.C. απλοί. 
 

ΗΛΕΚΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ 

Κάκε αίκουςα, γραφείο ι W.C. κα διακζτει ζνα θλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, 
μεταλλικό, καταςκευαςμζνο από λαμαρίνα ψυχρισ εξζλαςθσ για τθ τοποκζτθςθ οργάνων 
του πίνακα ςε φορείσ διπλοφ Ρ, ενδεικτικοφ τφπου STAB SIEMENS 8 GD3 με μεταλλικι 
πόρτα και με προςταςία Λ 30 κατά DIN 40050. Μεταλλικό πλαίςιο που τοποκετείται ςτο 
εμπρόςκιο μζροσ του πίνακα πάνω ςτο οποίο ςτερεϊνεται θ πόρτα του πίνακα, θ οποία 
κλειδϊνει με μεταλλικι κλειδαριά πόρτα κα είναι μονόφυλλθ. Ρλάκα ςτο εμπρόςκιο μζροσ, 
πάνω ςτθν οποία κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ κάκε φορά τρφπεσ και τα όργανα του 
πίνακα. Στθν πλάκα αυτι κα υπάρχουν πινακίδεσ από ηελατίνθ με επινικελωμζνο πλαίςιο 
για τθν αναγραφι των κυκλωμάτων (π.χ. φωτιςμόσ Αίκουςασ).Θ πλάκα αυτι κα 
προςαρμόηεται ςτο πλαίςιο με τζςςερισ επινικελωμζνεσ ανοξείδωτεσ βίδεσ, που κα 
μποροφν να βγαίνουν χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ να βγαίνει και θ πόρτα του πίνακα. Το 
πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του ερμαρίου του πλαιςίου και τθσ πλάκασ τθσ πόρτασ κα είναι 
τουλάχιςτον 1,00 mm. Οι πίνακεσ κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικισ βαφισ και 
μία τελικι ςτρϊςθ από βερνίκι, ςε χρϊμα που κα κακοριςκεί από τθν επίβλεψθ. Θ 
καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια ,ϊςτε τα διάφορα όργανα για διακοπι, χειριςμό, 
αςφάλιςθ, ενδείξεισ κ.τ.λ. να είναι προςιτά με ευκολία μετά τθν αφαίρεςθ των εμπρόςκιων 
καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι 
θ άνετθ αφαίρεςθ, θ επιςκευι και θ επανατοποκζτθςι τουσ, χωρίσ να επθρεάηονται τα 
υπόλοιπα όργανα που βρίςκονται κοντά. Οι ηυγοί των πινάκων πρζπει να είναι κατάλλθλοι 
για τθν ςτερζωςθ αςφαλειϊν και μικροαυτόματων για τθν πραςαγωγι και απαγωγι του 
ρεφματοσ. Θ επιτρεπόμενθ ζνταςθ κα είναι τουλάχιςτον ίδια με αυτι που επιτρζπεται για 
το διακόπτθ του πίνακα. Ολοι οι ηυγοί κα φζρουν και ςυλλεκτιριο ηυγό υπό χαλκό για τθ 
γείωςθ και ηυγό για τισ φάςεισ και τον ουδζτερο. Οι πίνακεσ κα ςυναρμολογθκοφν ςτο 
εργοςτάςιο καταςκευισ και κα παρζχουν άνεςθ χϊρου για τθ ςφνδεςθ των κυκλωμάτων. 
Δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ καλι και ςυμμετρικι εμφάνιςθ των πινάκων, γι' αυτό κα 
τθρθκοφν οι εξισ αρχζσ: Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω 
μζροσ του πίνακα. Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα (διακόπτεσ, αςφάλειεσ) κα τοποκετθκοφν 
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ςυμμετρικά ωσ προσ τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι 
διατεταγμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά επίςθσ προσ τον κατακόρυφο 
άξονα του πίνακα. Στο επάνω μζροσ των πινάκων και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά ι ςειρζσ κα 
υπάρχουν κλζμενσ, ςτα οποία κα ζχουν οδθγθκεί οι φάςεισ, οι ουδζτεροι και οι γειϊςεισ 
κάκε γραμμισ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε, κάκε γραμμι που ειςζρχεται ςτον πίνακα να 
ςυνδζεται με όλουσ τουσ αγωγοφσ μόνο ςτο κλζμενσ. Οι ςειρζσ των κλζμενσ κα βρίςκονται 
ςε τζτοια απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε, κάκε ςειρά που είναι πιο κάτω να βρίςκεται ςε 
μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ του πίνακα από ότι θ προθγοφμενθ ςειρά. Οι 
εςωτερικζσ ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ το κλζμενσ από πίςω ζτςι ϊςτε, θ επάνω 
επιφάνεια τουσ να είναι ελεφκερθ για τθν εφκολθ ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων. Οι 
γραμμζσ που χαρακτθρίηονται ςτα ςχζδια ςαν εφεδρικζσ κα είναι πλιρθσ και ςυνεχείσ 
μζχρι τα κλζμενσ. Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικι και 
αιςκθτικι άποψθ, δθλαδι τα καλϊδια κα ακολουκοφν ομαδικά ι ξεχωριςτά ευκείεσ και 
ςφντομεσ διαδρομζσ. Στα άκρα τουσ κα είναι καλά προςαρμοςμζνα και ςφιγμζνα με 
κατάλλθλεσ βίδεσ και περικόχλια, δεν κα παρουςιάηουν αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ και 
ςτα άκρα κα φζρουν αρικμοφσ. Με μεγάλθ επίςθσ προςοχι κα γίνει και θ πρόςδεςθ 
καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι ηυγοί κα είναι χάλκινοι, 
επικαςςιτερωμζνοι, ςε τυποποιθμζνεσ διατομζσ. Οι διατομζσ των καλωδίων και των 
χάλκινων τεμαχίων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ και κα ςυμφωνοφν 
κατϋελάχιςτον προσ αυτζσ που αναγράφονται ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ 
άφιξθσ και αναχϊρθςθσ. Ο ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ του θλεκτρικοφ πίνακα κα είναι:  
1 ραγοδιακόπτθσ ενδεικτικοφ τφπου hager 2x40 A 

1 ρελζ διαρροισ ενδεικτικοφ τφπου hager 30 mA - 2x40 A 

1 μικροαυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ  
1 αυτόματθ αςφάλεια WL ενδεικτικοφ τφπου hager 1x16 A για το κφκλωμα των 
ρευματοδοτϊν 

1 αυτόματθ αςφάλεια WL ενδεικτικοφ τφπου hager 1x16 A για το κφκλωμα για κάκε 
κλιματιςτικό 

1 αυτόματθ αςφάλεια WL ενδεικτικοφ τφπου hager 1x16 A για το κφκλωμα φωτιςμοφ 
ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

Οι θλεκτρικζσ καλωδιϊςεισ κα είναι NYM 3x1,5 mm2 για φωτιςτικά ςϊματα και 
ρευματοδότεσ αντίςτοιχα και κα τοποκετθκοφν ςε πλαςτικό κανάλι τφπου Legrand 
ανάλογθσ διατομισ διαιροφμενου τφπου, ενϊ τα κουτιά των διακοπτϊν και διακλαδϊςεων 
κα είναι πλαςτικά ςτεγανά. Οι θλεκτρικζσ γραμμζσ κα είναι επίτοιχεσ. Στισ διελεφςεισ των 
θλεκτρικϊν γραμμϊν από τα μεταλλικά ςτοιχεία τθσ καταςκευισ και τα πάνελ κα 
τοποκετθκοφν ελαςτικοί δακτφλιοι για λόγουσ αςφαλείασ.  
ΑΛΕΞΙΚΕΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΗ 

Θ εγκατάςταςθ του αλεξικζραυνου και τθσ γείωςθσ κα γίνει ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1197. Για τθ προςταςία από τουσ κεραυνοφσ προβλζπεται θ κωράκιςθ με τθ βοικεια 
γυμνϊν αγωγϊν Φ 8 mm από κράμα αλουμινίου (ΑΛΜgSi) μετά των αντίςτοιχων 
ςτθριγμάτων ανά 50 εκ., που δθμιουργοφν κωράκιςθ τφπου κλωβοφ ςτο οποίο κα 
ςυνδεκοφν τα μεταλλικά μζρθ. Θ προςταςία κα γίνει για κάκε μεμονωμζνθ αίκουςα, ι για 
ςυςτοιχία οικίςκων. 
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ΑΓΩΓΟΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στο δϊμα (ςτζγθ) των κτιρίων κα εγκαταςτακεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ 8 mm από 
κράμα αλουμινίου (ΑΛΜgSi) ι χαλφβδινο κερμά επιψευδαργυρωμζνο αγωγό Φ 8 mm. Ο 
αγωγόσ κα ςυγκρατείται με ανάλογου υλικοφ ςτθρίγματα ανά 50 εκ., περίπου με τθν 
ανάλογθ ςτεγανοποίθςθ τουσ. Τυχόν υπερυψωμζνεσ καταςκευζσ κα προςτατεφονται 
ιδιαίτερα με ακίδεσ. Σε περίπτωςθ που κα τοποκετοφνται αίκουςεσ ςε ςειρά (ςυςτοιχία 
οικίςκων), κα ζχουν ςυνζχεια μεταξφ τουσ οι αγωγοί προςταςίασ. 
 

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ 

Για μεμονωμζνθ αίκουςα το δίκτυο προςταςίασ κα ενϊνεται ςε δφο διαμετρικζσ κζςεισ, 
με αγωγοφσ κακόδου από κράμα αλουμινίου (AIMgSi) ι χαλφβδινο κερμά 
επιψευδαργυρωμζνο από γυμνό αγωγό Φ 10 mm, όπου κάκε αγωγόσ κακόδου μετά των 
αντιςτοίχων ςτθριγμάτων ανά 50 εκ. καταλιγει ςε ζνα ειδικό φρεάτιο αλεξικζραυνου με 
δφο χάλκινα θλεκτρόδια γειϊςεωσ ανά φρεάτιο. Διευκρινίηεται ότι κάκε μεμονωμζνθ 
αίκουςα κα φζρουν δφο ειδικά φρεάτια αλεξικζραυνου με δφο χάλκινα θλεκτρόδια 
γειϊςεωσ ανά φρεάτιο. Κάκε αγωγόσ κακόδου πριν από τθν είςοδο του ςτο ζδαφοσ και 
μζχρι φψουσ 2 m κα περιβλθκεί με γαλβανιςμζνο ςωλινα Φ 1 1/4'' . Ο ςωλινασ αυτόσ 
πρζπει να ανοιχτεί ςτθ γενζτειρα του με πριόνιςμα για τθ δθμιουργία διάκενου αζρα προσ 
αποφυγι παραςιτικοφ πουπινιςμοφ τθσ γραμμισ κακόδου. 
 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Ο κάκε αγωγόσ γείωςθσ κα καταλιγει ςε ειδικά φρεάτια αλεξικζραυνου δθλαδι για 
μεμονωμζνθ αίκουςα δφο τουλάχιςτον φρεάτια ανά αίκουςα, με δυο χάλκινα 
θλεκτρόδια γειϊςεωσ ανά φρεάτιο.  Ο προμθκευτισ υποχρεοφται με ειδικό γειωςϊμετρο 
να ελζγξει τθν αντίςταςθ που δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 10 Ω. Με τθ παραλαβι 
ο προμθκευτισ κα βεβαιϊςει εγγράφωσ ότι θ αντίςταςθ δεν είναι μεγαλφτερθ από 10Ω. 
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που τοποκετοφνται αίκουςεσ ςε ςειρά (ςυςτοιχία 
οικίςκων), ο αρικμόσ των φρεατίων με τα αντίςτοιχα διπλά χάλκινα θλεκτρόδια γείωςθσ 
ανά φρεάτιο, κα είναι τουλάχιςτον όςοσ ο αρικμόσ των αικουςϊν ι γραφείων ι WC ςυν 
ζνα. Στα ςθμεία ςφνδεςθσ του αγωγοφ κακόδου με τα δφο θλεκτρόδια χαλκοφ 
αλεξικζραυνου κα τοποκετθκεί διμεταλλικό ζλαςμα για τθν αποφυγι θλεκτρόλυςθσ. 
 

ΘΕΜΑΝΣΗ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Θ κζρμανςθ/κλιματιςμόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ και των γραφείων κα γίνει με a/c 
κζρμανςθσ/ψφξθσ των 16.000/18.000Btu/h κατάλλθλα ςτερεωμζνα ϊςτε να αποφεφγεται 
θ κλοπι τουσ. Ο αρικμόσ (των κλιματιςτικϊν) για τθν αίκουςα διδαςκαλίασ κα προκφψει 
από τθν μελζτθ τθσ κζρμανςθσ για τθ ηϊνθ Α. Τα κλιματιςτικά κα ζχουν τισ κάτωκι 
προδιαγραφζσ: 
Εξατμιςτικι μονάδα (εςωτερικι) 
Ψυκτικι απόδοςθ       ≥ 16.000BTU/H 

Κερμαντικι απόδοςθ ≥ 18.000BTU/H 

E.E.R. ≥3,0 

C.O.P. : ≥3,0 

Ψυκτικό υγρό: R32 
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Στάκμθ κορφβου ςτο ςτόμιο (ςτθν υψθλι ταχφτθτα λειτουργίασ) : ≤ 60dB 

Ενεργειακι κλάςθ: A+ ι καλφτερθ 

Ρερςίδεσ μεταβολισ αζρα 

Χειριςτιριο με δυνατότθτα επιλογισ  επικυμθτισ κερμοκραςίασ, ταχφτθτασ ανεμιςτιρα, 
λειτουργίασ ςε ψφξθ – κζρμανςθ – ανακυκλοφορίασ αζροσ. 
Ο ζλεγχοσ του μθχανιματοσ κα γίνεται με μικροελεγκτι. Στθν τεχνικι προςφορά κα δοκοφν 
αναλυτικά ςτοιχεία και φυλλάδια για τθν λειτουργία του μθχανιματοσ. 
Υψομετρικι διαφορά μεταξφ εςωτερικισ και εξωτερικισ μονάδασ: ≥15m 

Μικοσ ςωλθνϊςεων: ≥30m 

Συμπυκνωτικι μονάδα (εξωτερικι) 
Θλεκτρικι παροχι: 230V, 1ph, 50Hz 

Στάκμθ κορφβου (Υ.Τ.Α):≤ 65dB 

Ψυκτικό υγρό: R 32 

Ερμθτικό ςυμπιεςτι περιςτροφικοφ τφπου,  με προςταςία υπερκζρμανςθσ ςυμπιεςτι 

Θλεκτρικι προςταςία ςυμπιεςτι από υπερτάςεισ, ςυχνζσ διακοπζσ, υπερφόρτιςθ. 
Εξωτερικό κζλυφοσ: καταςκευαςμζνο από χαλυβδοελάςματα με ειδικι αντιςκωριακι 
προςταςία και φινίριςμα βαφισ 

Σωλθνϊςεισ ςφνδεςθσ 

υγρό  ≥1/4''  
αζριο ≥1/2'' 
Το κλιματιςτικό μθχάνθμα κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά Eurovent. 
 

ΕΝΕΓΗΤΙΚΗ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ελιφκθςαν υπόψθ ο Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων Ρ.Δ. 41/2018(ΦΕΚ 80 Τεφχοσ Α' 
τθσ 7/05/2018), τα Ραραρτιματα Α,Β,Γ και Δ τθσ υπ αρικ. 3/1980 Ρυροςβεςτικισ Διάταξθσ, 
οι ςχετικοί κανονιςμοί του ΕΛΟΤ. 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα προςκομίςουν ενεργθτικι μελζτθ για τουσ προςφερόμενουσ χϊρουσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ρ.Δ.  41/2018 (ΦΕΚ 80 Τεφχοσ Α' τθσ 7/05/2018) δεδομζνου ότι 
ςτισ αίκουςεσ κα ςτεγάηονται μακθτζσ Δθμοτικοφ Σχολείου.  
 

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Κα εφαρμοςτεί το το άρκρο 4 του Ρ.Δ. 41/2018(ΦΕΚ 80 Τεφχοσ Α' τθσ 7/05/2018).  
 

ΦΟΗΤΑ ΜΕΣΑ ΡΥΟΣΒΕΣΗΣ 

Κα τοποκετθκοφν τουλάχιςτον δφο πυροςβεςτιρεσ Pa 6kg ξθράσ κόνεωσ ςε κάκε αίκουςα, 
κοντά ςτθν ζξοδο. Θ διεφκυνςθ του ςχολείου είναι υπεφκυνθ για τθν εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ ςτθ χριςθ και ςτθ κατάλλθλθ ςυντιρθςθ τουσ. 
 

Λοιπά ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ 
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Στθν τεχνικι προςφορά κα υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου προμθκευτι 
ςτθν οποία κα αναφζρεται ο χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ, ο οποίοσ δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτεροσ από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ , ο οποίοσ κα είναι κατ' 
ελάχιςτο τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ προμικειασ. 

●  Ακολοφκωσ τζκθκε υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ το 
ςχζδιο κακοριςμοφ των όρων του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και το ςχζδιο ςφνταξθσ τθσ 
διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό 
Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», όπωσ αναδιπλϊνεται ςτθν με αρικμό 01/2019 Μελζτθ 
Ρρομικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό 
Σχολείο  Ρετροκεφαλίου», με ςυνοπτικό διαγωνιςμό, Ρροχπολογιςμοφ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ, 
τθσ Διεφκυνςθσ  Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Φαιςτοφ,  και ςτθ 
ςυνζχεια ο κ. Ρρόεδροσ παρακάλεςε για τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 
 

 

 

Ρροτείνεται: 
 

1. Θ ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), 

2. Θ ζγκριςθ ωσ διαδικαςία διενζργειασ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), τθν διαδικαςία  του 
άρκρου 117: «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεφχοσ Αϋ), όπωσ το  εντόσ των ειςαγωγικϊν πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 47 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 
74/19.05.2017 τεφχοσ Α'), εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι κατϊτερθ 
από το ποςό των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΡΑ. 

3. Τθν επιλογι ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), τθν πλζον ςυμφζρουςα 
προςφορά από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.  

4. Θ ζγκριςθ των ςυνταςςόμενων ςυμβατικϊν εγγράφων τθσ προμικειασ  με τίτλο: 
«Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. 
Ρετροκεφαλίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 
24%), ςυνολικισ αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%) (παρ. 9  
του άρκρου 209 του Ν.3463/2006),  
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5. Ο κακοριςμόσ των όρων και θ ςφνταξθ τθσ διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
για τθν ανάδειξθ προμθκευτι  εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%) (περίπτωςθ  ε’ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 72  του Ν.3852/2010) 

 

Θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Φαιςτοφ λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ: 
 

1. Τθν με αρικμό 01/2019  μελζτθ προμικειασ με τίτλο:«Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο  Ρετροκεφαλίου», με 
ςυνοπτικό διαγωνιςμό, Ρροχπολογιςμοφ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ , που ςυνζταξε θ 
Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Φαιςτοφ, 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 117: «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), όπωσ το  εντόσ των ειςαγωγικϊν πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 
2 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 47 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 
74/19.05.2017 τεφχοσ Α'),  

3. Τισ διατάξεισ του βιβλίου Λ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), 
άρκρα 3-221 όςον αφορά τισ διατάξεισ που διζπουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,  

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58: «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ" , όπωσ θ περίπτωςθ ι' τθσ 
παρ.1 προςτζκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 
138/16.06.2011 τεφχοσ Α') και όπωσ θ περίπτωςθ ε' τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε 
από τθν παρ. 1 του άρκρου 203 «Διατάκτθσ ςτουσ Ο.Τ.Α. α' βακμοφ» του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'),   

5. Τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 206: «Διαδικαςτικοφ 
χαρακτιρα ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οικονομικι λειτουργία των διμων»  του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'): «Δεν απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ζργου, προμικειασ ι γενικισ υπθρεςίασ. Για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν, απαιτείται.......... Για τθν 
προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και 
καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται....... Για τθν προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν 
διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται 
...... »,    

6. Τισ διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 9 του άρκρου 209: Ρρομικειεσ–
Υπθρεςίεσ–Μελζτεσ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & 
Κοινοτικόσ Κϊδικασ »,  όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 
3731/08 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ.  1 του άρκρου 377 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ): «Για τθ ςυνοπτικι διαδικαςία 
(πρόχειρο διαγωνιςμό) απαιτείται απόφαςθ τθσ δθμαρχιακισ επιτροπισ ι του 
κοινοτικοφ ςυμβουλίου, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνδζςμων, νομικϊν τουσ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
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προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα ςυνταςςόμενα 
τεφχθ»,  

7. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4  του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42/23.02.2007 τεφχοσ Αϋ) και ιδίωσ τθν παρ. 6 τθσ με αρικμό Εγκυκλίου 25 του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ  Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, 

8. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72: «Οικονομικι επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ» του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'):Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ θ  περίπτ. δ' 
τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεφχοσ Α') και ιδίωσ τθν διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ε’ τθσ παρ. 1: «με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ, καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει 
τθ διακιρυξθ, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι 
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ».  

9. Τισ διατάξεισ του άρκρου 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’): 
«Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

10. Τισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-

Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) 
και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

11. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο», 

12. Τισ διατάξεισ  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων… », 

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

14. Τισ διατάξεισ  τθσ με αρικμό 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

15. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 
Αξίασ», 

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

17. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά 
Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα», 

18. Τισ διατάξεισ του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 
πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 

ΑΔΑ: Ω10ΓΩΗ1-ΥΙΒ



24 

 

19. Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
Διατάκτεσ», 

20. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ 
και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που 
διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου 
τθσ. 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφαςίηει 
 

1. Τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. 
Ρετροκεφαλίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το 

ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 
24%), 

2. Τθν  ζγκριςθ ωσ διαδικαςία διενζργειασ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια 
δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. 
Ρετροκεφαλίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το 

ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 
24%), τθν διαδικαςία  του άρκρου 117: «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), όπωσ το  εντόσ των ειςαγωγικϊν 
πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 47 του 
Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεφχοσ Α'), εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ είναι κατϊτερθ από το ποςό των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, 
χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 

3. Τθν επιλογι ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια 
δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. 
Ρετροκεφαλίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το 

ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 
24%), τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ.  

4. Τθν  ζγκριςθ των ςυνταςςόμενων ςυμβατικϊν εγγράφων τθσ προμικειασ  με 
τίτλο: «Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό 
Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε 

Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί 
με το ΦΡΑ 24%) (παρ. 9  του άρκρου 209 του Ν.3463/2006),  

5. Τον κακοριςμό  των όρων και θ ςφνταξθ τθσ διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ προμθκευτι  εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με 
τίτλο: «Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό 
Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε 
Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί 
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με το ΦΡΑ 24%) (περίπτωςθ  ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72  του Ν.3852/2010), 

ωσ εξισ:   

 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

ΔΥΟ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΥΣΩΝ ΓΛΑ ΤΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΤΘΣ Τ.Κ. ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΛΟΥ 

  

Ο Διμοσ Φαιςτοφ Νομοφ ΗΑΚΛΕΙΟΥ διακθρφςςει Συνοπτικό Διαγωνιςμό με 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ ανά είδοσ,  για τθν προμικεια με 
τίτλο Ρρομικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο 
Ρετροκεφαλίου και Ρροχπολογιςμοφ 39.999,99 ΕΥΩ, μαηί με το ΦΡΑ, που κα διεξαχκεί 
ςφμφωνα με  
α) τισ διατάξεισ του άρκρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ, 
β) τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/2006,  
γ) Θ με αρικμό     /2019 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ (ζγκριςθ 
διενζργειασ, ζγκριςθ τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ, ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 
ζγκριςθ των ςυνταςςόμενων εγγράφων, κακοριςμόσ των όρων και ςφνταξθ τθσ διακιρυξθσ 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ δφο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο Ρετροκεφαλίου) 
 

και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν 
ανάδειξθ αναδόχου τθσ ωσ άνω προμικειασ.  
Μαηί με τθν προςφορά τουσ, οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίηουν 
δείγματα ι prospectus για κάκε ζνα από τα είδθ που απαιτοφνται και για τα οποία είναι 
υποψιφιοι, τα οποία χρειάηεται να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ 

 

Άρκρο 1º 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ - Αποφάςεισ 

Θ εκτζλεςθ του διαγωνιςμοφ και τθσ ςφμβαςθσ διενεργείται ςφμφωνα με: 
 

Α. Τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ: 
1. Οι διατάξεισ του βιβλίου Λ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), 

άρκρα 3-221 όςον αφορά τισ διατάξεισ που διζπουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και ιδιαίτερα τισ διατάξεισ τθσ 
ενότθτασ  3: «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων», του άρκρου 116: «Επιλογι 
των διαδικαςιϊν»  και του άρκρου 117: «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ»,  

2. Οι διατάξεισ του άρκρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’): 
«Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

3. Οι διατάξεισ του άρκρου 58: «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ" , όπωσ θ περίπτωςθ ι' τθσ 
παρ.1 προςτζκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 
138/16.06.2011 τεφχοσ Α') και όπωσ θ περίπτωςθ ε' τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε 
από τθν παρ. 1 του άρκρου 203: «Διατάκτθσ ςτουσ Ο.Τ.Α. α' βακμοφ» του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'),   
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4. Οι διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1  του άρκρου 206: «Διαδικαςτικοφ 

χαρακτιρα ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οικονομικι λειτουργία των διμων»  του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'): «Δεν απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ζργου, προμικειασ ι γενικισ υπθρεςίασ. Για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν, απαιτείται.......... Για τθν 
προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και 
καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται....... Για τθν προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν 
διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται 
...... »,    

5. Οι διατάξεισ του άρκρου 72: «Οικονομικι επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ» του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'):Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ θ  περίπτ. δ' 
τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεφχοσ Α') και ιδίωσ τθν διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ε) τθσ παρ. 1: «με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ, καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει 
τθ διακιρυξθ, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι 
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ»,   

6. Οι διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 9 του άρκρου 209: Ρρομικειεσ–
Υπθρεςίεσ–Μελζτεσ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & 
Κοινοτικόσ Κϊδικασ »,  όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 
3731/08 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ.  1 του άρκρου 377 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ): «Για τθ ςυνοπτικι διαδικαςία 
(πρόχειρο διαγωνιςμό) απαιτείται απόφαςθ τθσ δθμαρχιακισ επιτροπισ ι του 
κοινοτικοφ ςυμβουλίου, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνδζςμων, νομικϊν τουσ 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα ςυνταςςόμενα 
τεφχθ»,  

7. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 4  του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42/23.02.2007 τεφχοσ Αϋ) και ιδίωσ τθν παρ. 6 τθσ με αρικμό Εγκυκλίου 25 του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ  Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, 

8. Οι διατάξεισ του  Ν. 4250/2014 "Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-

Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ" (Α’ 74 ) 
και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

9. Οι διατάξεισ του  Ν. 4129/2013 (Α’ 52) "Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο", 

10. Οι διατάξεισ του  Ν. 4013/2011 (Α’ 204) "Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων… ", 

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

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
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διατάξεισ", 
12. Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 

Αξίασ», 
13. Οι διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
14. Οι διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά 

Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα», 
15. Οι διατάξεισ του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 

πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 
16. Οι διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

Διατάκτεσ», 
17. Οι διατάξεισ τθσ με αρικμό 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

18. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ 
και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που 
διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου 
τθσ. 
 

Β. Τθν απόφαςθ: 
Τθν με αρικμό      /   -   -2019 με  ΑΔΑ:                   Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν 
οποία: 

1. Εγκρίνεται θ διενζργεια τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), 

2. Εγκρίνεται, ωσ διαδικαςία διενζργειασ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), θ διαδικαςία  του 
άρκρου 117: «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεφχοσ Αϋ), όπωσ το  εντόσ των ειςαγωγικϊν πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 47 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 
74/19.05.2017 τεφχοσ Α'), εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι κατϊτερθ 
από το ποςό των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΡΑ, 

3. Επιλζγεται, ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 

ΑΔΑ: Ω10ΓΩΗ1-ΥΙΒ



28 

 

εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%),  θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ,  

4. Εγκρίνονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ  προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), όπωσ είχαν κακοριςτεί 
ςτθν με αρικμό 01/2019 Μελζτθ Ρρομικειασ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό με τίτλο: 
«Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο 
Ρετροκεφαλίου», Ρροχπολογιςμοφ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ, τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  του Διμου Φαιςτοφ (παρ. 7  του άρκρου 54 
του Ν. 4412/2016), 

5. Εγκρίνονται τα ςυνταςςόμενα ςυμβατικά ζγγραφα τθσ προμικειασ  με τίτλο: 
«Ρρομικεια δυο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. 
Ρετροκεφαλίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 
24%), ςυνολικισ αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%) (παρ. 9  
του άρκρου 209 του Ν.3463/2006),  

6. Καταρτίηονται οι όροι και ςυντάςςετε θ διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για 
τθν ανάδειξθ προμθκευτι  εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια δυο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ: ποςό των 32.258,06 ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), ςυνολικισ 
αξίασ: ποςό των 39.999,99  ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%)  (περίπτωςθ  ε’ τθσ παρ. 
1 του άρκρου 72  του Ν. 3852/2010).  

 

Άρκρο 2º 

Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ 

Στοιχεία Ανακζτουςα Αρχισ:  

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΦΑΛΣΤΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ράροδοσ Λ. 25θσ
 Μαρτίου 1 

Ρόλθ ΜΟΛΕΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 70400 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS  

Τθλζφωνο 28923-40236 

Φαξ 28923-40213 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@0466.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μ. Ρθρουνάκθ 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

http://www.dimosfestou.gr/
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Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ. 
 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Διμου. 

 

Άρκρο 3º 

Ραραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν 

1) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 14 τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 
 

α)  Θ αναλυτικι πλιρθ Διακιρυξθ, 
β)  Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 79 τθσ παραγράφου 4 και 
του άρκρου 79Α του Ν. 
     4412/2016, 

γ)  Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων, 
δ)  Το ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ, 
ε)   Θ Τεχνικι περιγραφι, 
ςτ)  Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ, 
η)  Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 
ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω. 
 

Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ που τθρεί ο Διμοσ [www.dimosfestou.gr]. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα 
γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να 
λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. 
 

Άρκρο 4º 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 

1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν Ρρομικεια με τίτλο Ρρομικεια δφο προκαταςκευαςμζνων 
αικουςϊν για το Δθμοτικό Σχολείο Ρετροκεφαλίου, όπωσ περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ. 
2. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ προμικειασ ι για οποιοδιποτε είδοσ τθσ 
προμικειασ. 
3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που 
ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν 
πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 4 του άρκρο 132 του Ν.4412/2016.  
Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
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Άρκρο 5º 

Ρροχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε 39.999,99 ευρϊ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%) και κάκε ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ μπορεί να 
κατακζςει προςφορά ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ. 
 

Άρκρο 6º 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ - Ρλθρωμι Αναδόχου 

1. Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.), και 
βαραίνει τον Κ.Α. 61.7135.0011 του προχπολογιςμοφ του Διμου. 
2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 
του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο. 
 

Τρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του αναδόχου. 

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται τμθματικά ι ςυνολικά με τθν εξόφλθςθ του 100% ζκαςτου 
τιμολογίου, μετά τθν τμθματικι παραλαβι μζρουσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι τθν 
οριςτικι (ποιοτικά και ποςοτικά) παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
και τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ από το Διμο Φαιςτοφ.  
Κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 
208. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν. 
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό. 
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Άρκρο 7º 

Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ  
 

Άρκρο 8º 

Τόποσ - Χρόνοσ διεξαγωγισ διαγωνιςμοφ – κατάκεςθ προςφορϊν 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί όπου εδρεφει ο Διμοσ Φαιςτοφ, ςτισ Μοίρεσ, τθν  
...../...../2019, θμζρα         και ϊρα 10:00:00 ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και θ 
παραλαβι των προςφορϊν κα αρχίςει ςτισ 10:00:00 και κα λιξει ςτισ 11:00:00. Οι 
προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν υπθρεςία ςτθν Διεφκυνςθ: Ράροδοσ 25θσ

 

Μαρτίου 1, Τ.Κ.: 70400 Μοίρεσ,  και ταχυδρομικϊσ ι με άλλο τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν υπθρεςία 
μζχρι τθν προθγουμζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι προςφορζσ που 
περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτο αρμόδιο όργανο 
του διαγωνιςμοφ.  
 

Κατά τθν θμζρα αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν μποροφν να παρίςτανται οι νόμιμοι 
εκπρόςωποι των διαγωνιηομζνων.  
Σε περίπτωςθ αναβολισ του διαγωνιςμοφ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (απεργία, κατάλθψθ 
κλπ), ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν ίδια μζρα και ϊρα τθν επόμενθ εβδομάδα και ςτον 
ίδιο χϊρο. 
 

Άρκρο 9º 

Υποβολι φακζλου προςφοράσ 

1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 8 είτε (α) 
με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν 
ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε 
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ 
γίνονται δεκτοί μζχρι και τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του Διαγωνιςμοφ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν 
ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για 
κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί 
εγκαίρωσ. 
2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον 
οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 
Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ Ρροςφορά του για τθν προμικεια με τίτλο: 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 
Τ.Κ. ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΙΟΥ», με ανακζτουςα αρχι το Διμο Φαιςτοφ και τθν θμερομθνία λιξθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 
 

3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

ΑΔΑ: Ω10ΓΩΗ1-ΥΙΒ



32 

 

α) Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ" κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 15. 
β) Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ "Τεχνικι Ρροςφορά", ο οποίοσ 
περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10. Αν τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν 
ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ 
φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ "Οικονομικι Ρροςφορά", ο οποίοσ 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11. 
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου τθσ παρ. 2. 
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 8 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12. 
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ 
προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 
7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα 
ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
8. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε 
από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ / 
ςυντονιςτισ αυτισ. 
 

Άρκρο 10º 

Ρεριεχόμενο φακζλου προςφοράσ 

Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ" 

(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ "Τεχνικι Ρροςφορά" 

(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ "Οικονομικι Ρροςφορά" 

ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 
 

Α. Ο φάκελοσ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ" πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει το 
τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ. 
 

1. Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, 
τθλζφωνο, fax και e-mail) και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα ςτοιχεία όλων 
των μελϊν αυτισ. 
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2. Τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και το 
άρκρο 20.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Β. Ο φάκελοσ "Τεχνικι Ρροςφορά" περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Γ. Ο φάκελοσ "Οικονομικι Ρροςφορά" περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 11º 

Σφνταξθ οικονομικϊν προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ για τθν προμικεια με τίτλο: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΙΟΥ», πρζπει να αναφζρουν 
α) τθν τιμι των υπό προμικεια ειδϊν ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται και ςτθ μελζτθ τθσ ςφμβαςθσ και β) το ποςοςτό ΦΡΑ επί τοισ 
εκατό (%) ςτο οποίο υπάγεται θ προμικεια. 
2. Θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ. Ρροςφορά με ςε άλλα νομίςματα ι με ριτρα, κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πλεσ οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο προςφοράσ επί ποινι 
απαραδζκτου ςυμπλθρϊνονται ολογράφωσ. Αρικμθτικι μόνο αναγραφι τιμισ ςτο 
τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψθ.  
3. Ρροςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ τιμι μονάδοσ ι δεν δίδεται ενιαία ι κατά 
είδοσ τιμι, για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα (και ςφμφωνα με τθν ομάδα/εσ που ςυμμετζχει ο 

οικονομικόσ φορζασ) που προκθρφχκθκε, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ με απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. 
4. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
5. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ, οι προςφορζσ 
κα εξετάηονται λεπτομερϊσ πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για το ςκοπό 
αυτό κα ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ 
διευκρινίςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
6. Λςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ 
οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  
7. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 
8. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
9. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν. 
 

Άρκρο 12º 

Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτισ προμικειεσ που αφοροφν τον εξοπλιςμό του διαγωνιςμοφ και 
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) Σε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) Σε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) Σε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) Σε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρκρου 19 του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ 
μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ 
φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
 

Άρκρο 13º 

Λόγοι αποκλειςμοφ 

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

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

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-

μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

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

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

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

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου. 

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

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
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Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από 
δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
3. α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, 
όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι 
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 
του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά 
τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2. 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι 
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 
του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά 

τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ. 
4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

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

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

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

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

(ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ 
ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι 
ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 
τθσ παροφςασ,  

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

(θ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

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

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται 
ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

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

6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1, 2 γ) και  4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου 
να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ. 

7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

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

Άρκρο 14º 

Κριτιρια επιλογισ 

α. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει 
ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο 
Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 
 

β. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Δεν απαιτείται 

γ. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
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Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

1. Να διακζτουν πιςτοποιθτικά που να ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία να βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα. 

Άρκρο 15º 

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του 
άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147): 
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το παρεχόμενο 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 
79 ν. 4412/2016 ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που 
εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 
πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ, 
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 
14 τθσ παροφςασ, Το ΤΕΥΔ όπωσ ζχει διαμορφωκεί για τθν παροφςα ςφμβαςθ, παρζχεται 
και ςε επεξεργάςιμθ μορφι (αρχείο.doc) και ζχει αναρτθκεί ςτα ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ. Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυςικό/- ά πρόςωπο/ α, τα οποία είναι μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ςφμφωνα με το ιςχφον 
κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των διατάξεων περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 
(Κατευκυντιρια Οδθγία 15 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.). 
To Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ) υπογράφεται: 
Από τα φυςικά πρόςωπα αν πρόκειται για ατομικι Επιχείρθςθ και τον κατά περίπτωςθ 
εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα . Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν 
εφαρμογι του εν λόγω άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει 
από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 

πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ςφμφωνα με τα παραπάνω ζχουν υποχρζωςθ 
υπογραφισ του ΤΕΥΔ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι 
διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΛV χωρίσ να 
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΛV. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΤΕΥΔ του 
άρκρου 79 παρ. 2, υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 

Άρκρο 16º 

Ραραλαβι προςφορϊν - Στάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ - Κατακφρωςθ - Σφναψθ 
Σφμβαςθσ 
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1. Κατάκεςθ και Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, 
μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 8 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι 
μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, 
ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων 
οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ 
τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ 
κατά το άρκρο 9 τθσ παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα  υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο 
πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ 
φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, 
μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για 
να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα  και ϊρα, ι μετά τθ 
λιξθ τθσ παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ 
φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ , με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. 

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

2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
αυτϊν, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε 
ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά 
προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο 
ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα 
αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον 
Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ 
όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 
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γ) Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται 
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ 
δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι 
μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία 
ςφμφωνα με το άρκρο 21 τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 
κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων 
που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Τα αποτελζςματα, όλων των προαναφερομζνων ςταδίων, επικυρϊνονται με μια 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται 
με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 τθσ παροφςασ. 

3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι 
ςφμβαςθσ 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), 
και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε(15) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 3.  Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω 
δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 
που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να 
τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, 
ειδοποίθςθσ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με  το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 12, το 

άρκρο 13 (λόγοι αποκλειςμοφ) και το άρκρο 14 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ 
παροφςασ, 
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και 
μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι 
πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ  
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιιςει  τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον 
προςωρινό ανάδοχο και εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του 
άρκρου 17 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια 
διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
 

Άρκρο 17º 

Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (Αποδεικτικά Μζςα). 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον  οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να 
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υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ όχι  μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν οφτε μεγαλφτερθσ των 
είκοςι (20) θμερϊν από τθ κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν εντόσ, 
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 
άρκρα 13-14 τθσ παροφςθσ. 
Τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι τα ακόλουκα: 
 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από 
το οποίο προκφπτει ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 
τθσ παροφςθσ. 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο 
για τα μζλθ τουσ όςο για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. 
 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ 
ενθμερότθτεσ) τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε 
αυτοφσ προςωπικό, από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 
αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια 
ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ 
τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει, ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 
ενθμερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 Ριςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται ςε αυτό θ εγγραφι τουσ 
και το ειδικό επάγγελμά τουσ το οποίο αν δεν ςυνάδει με το είδοσ των υπό προμικεια 
ειδϊν κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ. 
 Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο 
(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ. 
 Αν το πιςτοποιθτικό αυτό δεν εκδίδετε από τθν παραπάνω Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, γίνετε δεκτι 
και θ ζνορκθ βεβαίωςθ από τον προςφζροντα ότι δεν προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο 
(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ. 
 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, 
το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
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του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
Τα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά προςκομίηουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογθτικά, εκτόσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου, με τθν ακόλουκθ 
τροποποίθςθ: 
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ), 
από τα οποία να προκφπτουν, ότι είναι ενιμερα ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ 
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια 
ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ 
τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι  θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 

Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των  οργανιςμϊν  
κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε 
αυτζσ προςωπικό 

Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε 
αυτζσ προςωπικό. 
Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και οι ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ 
(Ι.Κ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των 
διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. 
Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. 
Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων 
τουσ. 
Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ςτισ ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ (Λ.Κ.Ε.) τουσ 
διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ςτον 
πρόεδρο τον διευκφνοντα ςφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. 
 

Για όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά  ςασ επιςθμαίνουμε: 
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 
αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 
αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.Θ παραπάνω 
ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ 
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βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ 
επικυρωμζνων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα 
από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται 
ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων 
εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ 
ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 
6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων 

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

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
 

Άρκρο 18º 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ 
διάταξθ του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) 
θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ. 

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

Άρκρο 19º 

Εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 

Εάν υποβάλλονται μαηί με τισ προςφορζσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα οι οποίεσ 
ςε περίπτωςθ γνωςτοποίθςθσ ςε ςυν διαγωνιηόμενουσ ενδεχομζνωσ να ζκιγαν τα ζννομα 
ςυμφζροντα του, είναι απαραίτθτο ο προςφζρων να ςθμειϊνει ςε αυτά τθν ζνδειξθ 
«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ, και εφόςον δεν υπάρχει 
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θ παραπάνω ζνδειξθ, κα μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι 
ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν 
προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του 
ενδιαφερομζνου.  
Ρροκειμζνου να χαρακτθριςκοφν οι πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ κα πρζπει ο 
ςυμμετζχων να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ του 
ςτθν οποία κα αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 
επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ  
 

Άρκρο 20º 

Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 20.1. και 20.2. εκδίδονται από πιςτωτικά ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ 
και γ’ τθσ παρ. 1 του αρ. 14 του ν 4364/2016 , που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό . Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν , κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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20.1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ προμικειασ (άρκρο 72 παρ. 1 περίπτωςθ α) του ν. 4412/2016): «Δεν απαιτείται 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμφωνιϊν-πλαίςιο, 
δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγοράσ, ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό, ςε διαδικαςίεσ απευκείασ 
ανάκεςθσ ι ςε διαδικαςία επιλογισ από κατάλογο, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ». 

 

20.2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για ζνα μινα μετά τθν 
θμερομθνία λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 
 

Άρκρο 21º 

Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλομζνθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε 
προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι 
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από 
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων  (ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμό           με 
ΑΔΑ:       Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ 
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν 
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, 
ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
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ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον 
διοικθτικό όργανο. 
 

Άρκρο 22º 

Γλϊςςα διαδικαςίασ 

1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 
προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ 
γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 
2. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά 
ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 
188)57. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ”, αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

3. Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και 
δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ 
προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” 
ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει 
από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 

454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
4. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
5. Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν 
ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 
 

Άρκρο 23º 

Σφναψθ ςφμβαςθσ 

Μετά τθν οριςτικι ζγκριςθ του φακζλου του διαγωνιςμοφ από τθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Κριτθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
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ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν 
ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται 
ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, απορρίπτεται θ προςφορά του, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρκρο 24º 

Σειρά ιςχφοσ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ 
ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω. 
1. Το ςυμφωνθτικό 

2. Θ παροφςα διακιρυξθ 

3. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

4. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 

Άρκρο 25º 

Τεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει 
λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 
 

Άρκρο 26º 

Χρόνοσ, τόποσ παράδοςθσ και παραλαβι τθσ προμικειασ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των προμθκειϊν ορίηεται ςε εξιντα  (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν προμικεια, 
μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ και κα γίνει κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ (ςυνολικά ι τμθματικά) ςτο Διμο, ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τον 
υπεφκυνο του τμιματοσ Διαχείριςθσ Υλικϊν & Αποκεμάτων. Θ μεταφορά των ειδϊν κα 
γίνεται με κακαρά μεταφορικά μζςα του προμθκευτι. 
Θ  παραλαβι των υλικϊν τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν εκάςτοτε αρμόδια Επιτροπι 
Ραραλαβισ προμθκειϊν, θ οποία ορίηεται κάκε ζτοσ από τα αρμόδια όργανα, ςφμφωνα με 
όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 203, 206, 208 και 221 του Ν. 4412/2016. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και μπορεί να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Αν θ επιτροπι 
παραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παραδοτζων και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί, ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των παραδοτζων, με 
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ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. 
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν 
λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτθτα από τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν 
ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον 
προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 
Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των παραδοτζων αυτϊν με 
άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% 
τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και ο πάροχοσ των προμθκειϊν κεωρείται ωσ 
εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςτισ προαναφερκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 

Άρκρο 27º 

Εκπρόκεςμθ παράδοςθ υλικϊν 

1.Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209  του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
2.Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
3.Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ  τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ 
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ Ρρομθκειϊν 
τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: Ω10ΓΩΗ1-ΥΙΒ



51 

 

 

Άρκρο 28º 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν-αντικατάςταςθ 

1.Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθ αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του ½ του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
2.Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ 
ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ 
αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και 
αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ 
τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του 
προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 
εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του  Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία και επιβάλλεται 
πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν 
παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν 
παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι 
εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
3.Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν 
πριν από τθν αντικατάςταςθ τουσ. 
 

Άρκρο 29º 

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Εφόςον ο προμθκευτισ δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά μζςα 
ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ρρομθκειϊν. Κατά τα λοιπά ιςχφουν 
οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρκρο 30º 

Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 

Θ παροφςα διακιρυξθ και τα επιςυναπτόμενα ςε αυτιν τεφχθ κα αναρτθκοφν: 
 

 Θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο του ΚΕΝΤΛΚΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΜΘΤΩΟΥ ΔΘΜΟΣΛΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΘΜΔΘΣ), τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

 Θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 

 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ): 
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 Κα αναρτθκεί θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ «ΔΛΑΥΓΕΛΑ» 

 Κα δθμοςιευκεί  μία φορά ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικι ι 
τθσ ζδρασ του Νομοφ. 

 

Ζξοδα δθμοςίευςθσ 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον προμθκευτι που κα 
αναδειχκεί, ςφμφωνα με τθν διάταξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 & τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 4 του Ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ 
35 & άρκρο 379 παράγραφοσ 12 του Ν. 4412/2016.  
 

Άρκρο 31º 

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

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

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

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

Άρκρο 32º 

Επίλυςθ Διαφορϊν - Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο 
Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  
 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα Σφμβαςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ιςχφουν, των οποίων ο  Ρρομθκευτισ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε 
ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν οικονομικι και 
τεχνικι προςφορά του Ρρομθκευτι. 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 203: «Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου», 206: «Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν», 207: «Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ», και 213: 
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«Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ» του Τμιματοσ Λ Κοινζσ Διατάξεισ  για τθν 
Εκτζλεςθ Συμβάςεων Ρρομικειασ Αγακϊν και Ραροχισ Γενικϊν Υπθρεςιϊν και του 
Τμιματοσ ΛΛ Διατάξεισ για τθν Εκτζλεςθ Συμβάςεων Ρρομικειασ Αγακϊν του Βιβλίου Λ 
(άρκρα 2 ζωσ 221) του Ν. 4412/2016 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί 
τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221: «Πργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων»  του Ν. 4412/2016, ιτοι θ αρμόδια Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 
  

Ο Διμαρχοσ 

 

 

 

Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Ρεριγραφι: 
Με τθν παροφςα μελζτθ ο Διμοσ Φαιςτοφ πρόκειται να προμθκευτεί δφο 
προκαταςκευαςμζνεσ αίκουςεσ οι οποίεσ κα τοποκετθκοφν από τον ανάδοχο ςτο Δθμοτικό 
Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου ςε ςθμείο που κα υποδείξει ο Διμοσ Φαιςτοφ. Στθν τιμι 
του προχπολογιςμοφ ςυμπεριλαμβάνεται και θ βάςθ ζδραςθσ των αικουςϊν θ οποία κα 
είναι καταςκευαςμζνθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τθν ςτατικι μελζτθ που κα 
εκπονιςει θ Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 39.999,99 € 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του νόμιμου ΦΡΑ 24%) και προζρχεται από Ρ.Δ.Ε. ςφμφωνα με το 
υπ' αρικμό πρωτ. 238283/08-10-2018 ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ. Με τθν υπ' αρικμό 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

_______________ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΔΘΜΟΣ: Φαιςτοφ  
 

Τίτλοσ: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΙΟΥ» 

 

Ρροχπολογιςμόσ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ 

 

Χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων(Ρ.Δ.Ε.) 
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179/2018 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΑΚΩΘ1-87Φ) θ προμικεια εγγράφθκε ςτον Κ.Α. 61.7135.0011 του 
προχπολογιςμοφ ζτουσ 2018. 
 Θ προμικεια κα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Τεφχοσ Α') με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
προςφορά από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο 
βαςικόσ εξοπλιςμόσ των αικουςϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτθν Ε.Σ.Υ. τθσ παροφςθσ. 
 

 

                                             

Θ Ε Ω  Η Θ Η Κ Ε 

Μοίρεσ, 07/01/2019 

 Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 

 

 

 

ΔΑΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΙΟΣ 

 

Μοίρεσ,  07/01/2019 

Οι Συντάξαντεσ 

 

 

 

 

 

ΦΛΟΥΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

_______________ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΔΘΜΟΣ: Φαιςτοφ  
 

Τίτλοσ: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΙΟΥ» 

 

Ρροχπολογιςμόσ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ 

 

Χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων(Ρ.Δ.Ε.) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Άρκρο 1º 

Αντικείμενο Ρρομικειασ 

Με τθν μελζτθ αυτι προβλζπεται θ προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν οι 
οποίεσ κα τοποκετθκοφν από τον ανάδοχο ςτο Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου 
ςε ςθμείο που κα υποδείξει ο Διμοσ Φαιςτοφ. Στθν τιμι του προχπολογιςμοφ 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ βάςθ ζδραςθσ των αικουςϊν θ οποία κα είναι καταςκευαςμζνθ 
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τθν ςτατικι μελζτθ που κα εκπονιςει θ Διεφκυνςθ 
Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 
 

Άρκρο 2º 
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Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 

Θ μελζτθ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με: 
 

1. Τισ διατάξεισ του βιβλίου Λ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), 
άρκρα 3-221 όςον αφορά τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει,  

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58: «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ" , όπωσ θ  
περίπτωςθ ι' τθσ παρ.1 προςτζκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 44 του Ν.3979/2011 
(ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεφχοσ Α') και όπωσ θ περίπτωςθ ε' τθσ παρ. 1 
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 203 «Διατάκτθσ ςτουσ Ο.Τ.Α. α' 
βακμοφ» του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'),   

3. Τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1  του άρκρου 206: «Διαδικαςτικοφ 
χαρακτιρα ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οικονομικι λειτουργία των διμων»  του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'): «Δεν απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ζργου, προμικειασ ι γενικισ υπθρεςίασ. Για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν, απαιτείται.......... Για τθν 
προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και 
καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται....... Για τθν προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν 
διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται 
...... »,    

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72: «Οικονομικι επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ» του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'):Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ θ  περίπτ. δ' 

τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεφχοσ Α') και ιδίωσ τθν διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ε) τθσ παρ. 1: «με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ, καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει 
τθ διακιρυξθ, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι 
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ»,   

5. Τισ διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 9 του άρκρου 209: Ρρομικειεσ–
Υπθρεςίεσ–Μελζτεσ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & 
Κοινοτικόσ Κϊδικασ »,  όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 
3731/08 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ.  1 του άρκρου 377 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ): «Για τθ ςυνοπτικι διαδικαςία 
(πρόχειρο διαγωνιςμό) απαιτείται απόφαςθ τθσ δθμαρχιακισ επιτροπισ ι του 
κοινοτικοφ ςυμβουλίου, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνδζςμων, νομικϊν τουσ 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα ςυνταςςόμενα 
τεφχθ»,  

6. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4  του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
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42/23.02.2007 τεφχοσ Αϋ) και ιδίωσ τθν παρ. 6 τθσ με αρικμό Εγκυκλίου 25 του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ  Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, 

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’): 
«Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

8. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-

Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) 
και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

9.  Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο», 

10.  Τισ διατάξεισ  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων… », 

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

12. Τισ διατάξεισ  τθσ με αρικμό 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

13. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 
Αξίασ», 

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

15. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά 
Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα», 

16. Τισ διατάξεισ του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 
πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 

17. Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
Διατάκτεσ», 

18. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ 
και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που 
διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου 
τθσ. 

 

Άρκρο 3º 

Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
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ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν μελζτθ, καταςκευι και τοποκζτθςθ των 
μονάδων ελαφριάσ προκαταςκευισ που κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Οι 
Τεχνικοί όροι των προδιαγραφϊν αυτϊν αποτελοφν τισ απαιτιςεισ (τεχνικζσ - λειτουργικζσ - 
αιςκθτικζσ) για τθν καταςκευι των μονάδων. Οι μονάδεσ αυτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν για 
ανάγκεσ προςωρινισ ςτζγαςθσ λόγω ειδικϊν περιςτάςεων (μετεγκαταςτάςεισ, μεταβολζσ 
αρικμοφ μακθτϊν, κεομθνίεσ κ.λπ.). Μετά τθν εξάλειψθ των αναγκϊν τθσ προςωρινισ 
ςτζγαςθσ οι αρχικά εγκαταςτθμζνεσ μονάδεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να 
επαναχρθςιμοποιθκοφν. 
 

Ο ανάδοχοσ με τθν υπογραφι  τθσ ςφμβαςθσ κα κατακζςει πλιρεισ και αναλυτικζσ μελζτεσ 
των μονάδων (ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΙ ΜΕΛΕΤΘ, ΣΤΑΤΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, ΜΕΛΕΤΘ 
ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΕΝΑΚ, ΘΧΟΜΟΝΩΣΘΣ, 
ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΛΑΣ, ΑΛΕΞΛΚΕΑΥΝΟΥ κ.λπ.) υπογεγραμμζνεσ από τουσ κατά Νόμο μελετθτζσ 
μθχανικοφσ.  Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα βελτιϊςεων, με παράλλθλθ υποχρζωςθ 
αποδοχισ τουσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα αναφζρουν ςθμεία 
που ζχουν τοποκετιςει παρόμοιεσ αίκουςεσ ζτςι ϊςτε αν χρειαςτεί να μεταβεί θ επιτροπι 
διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αξιολογθκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Κατά τθν 
προςφορά κα υποβλθκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ επί ποινι αποκλειςμοφ, υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι εφόςον ανακθρυχκεί ανάδοχοσ κα υποβάλλει πριν, 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αναλυτικζσ μελζτεσ των προςφερόμενων μονάδων 
(ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΙ ΜΕΛΕΤΘ, ΣΤΑΤΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, ΜΕΛΕΤΘ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΕΜΟΜΟΝΩΣΘΣ, ΘΧΟΜΟΝΩΣΘΣ, ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΛΑΣ, 
ΑΛΕΞΛΚΕΑΥΝΟΥ κ.λπ.) κακϊσ επίςθσ κα Κα υποβλθκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ υπεφκυνθ 
διλωςθ των αρμόδιων από τον νόμο μθχανικϊν ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι κα 
εκπονιςουν τισ ηθτοφμενεσ μελζτεσ ((ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΙ ΜΕΛΕΤΘ, ΣΤΑΤΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, ΜΕΛΕΤΘ 
ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΕΝΑΚ, ΘΧΟΜΟΝΩΣΘΣ, 
ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΛΑΣ, ΑΛΕΞΛΚΕΑΥΝΟΥ κ.λπ.). 
 

Οι μονάδεσ κα είναι πλιρωσ ςυναρμολογοφμενεσ ςτο τόπο του ζργου (Flat - Pack). Θ 
αίκουςα διδαςκαλίασ κα αποτελείται από δφο (2) επί μζρουσ τμιματα. 
 

Οι προκαταςκευαςμζνεσ μονάδεσ κα προκφπτουν, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ, από 
ακζραια πολλαπλάςια λειτουργικοφ καταςκευαςτικοφ κανάβου, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
τοποκζτθςθ τουσ μεμονωμζνα ι εν ςειρά ςε ςυνδυαςμό, ανάλογα με τθν ιδιομορφία του 
οικοπζδου ι τθν επιδιωκόμενθ αρχιτεκτονικι διάταξθ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι 
ανάγκεσ του διδακτθρίου που κα ςτεγαςκεί ς' αυτζσ προςωρινά. Οι μονάδεσ κα 
παρουςιάηουν άρτια και ολοκλθρωμζνθ αιςκθτικι εικόνα εξωτερικϊν και εςωτερικϊν 
όψεων, οι δε εν ςειρά τοποκετοφμενεσ κα εφάπτονται κατά πλάγιεσ πλευρζσ τουσ και κα 
αποτελοφν ενιαίο ςφνολο. Ππου απαιτείται, οι αρμοί κα καλφπτονται με αρμοκάλυπτρα 
κατάλλθλθσ διατομισ.  
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Οι μονάδεσ κα τοποκετθκοφν ςτο Δθμοτικό Σχολείο ςτθν Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου με ζξοδα 
του αναδόχου. Θ κζςθ τθσ εγκατάςταςθσ τουσ μζςα ςτο οικόπεδο του ςχολείου κα οριςτεί 
από τον Διμο Φαιςτοφ.  
 

Οι λυόμενεσ μονάδεσ κα μεταφζρονται και κα ςυναρμολογοφνται επί τόπου, ϊςτε να είναι 
δυνατι, χωρίσ πρόςκετθ δαπάνθ μεταφορτϊςεων, θ εφκολθ & οικονομικι μεταφορά τουσ.  
 

Οι μονάδεσ κα είναι πλιρωσ ςυναρμολογοφμενεσ ςτο τόπο του ζργου . Ο τφποσ Α αίκουςα 
διδαςκαλίασ κα αποτελείται από δφο (2) επί μζρουσ τμιματα εξωτερικϊν διαςτάςεων 
3,0x6,0m τα οποία κα ςυναρμολογοφνται μεταξφ τουσ. Τα μζρθ που αποτελοφν τθν κάκε 
αίκουςα κα είναι πλιρωσ ςυναρμολογοφμενα για να υπάρχει δυνατότθτα τθσ απρόςκοπτθσ 
μεταφοράσ ακόμα και ςε δφςβατα μζρθ. 
 

Οι προκαταςκευαςμζνεσ μονάδεσ κα προκφπτουν, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ, από 
ακζραια πολλαπλάςια λειτουργικοφ καταςκευαςτικοφ κανάβου, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
τοποκζτθςθ τουσ μεμονωμζνα ι εν ςειρά ςε ςυνδυαςμό, ανάλογα με τθν ιδιομορφία του 
οικοπζδου ι τθν επιδιωκόμενθ αρχιτεκτονικι διάταξθ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι 
ανάγκεσ του διδακτθρίου που κα ςτεγαςκεί ς' αυτζσ προςωρινά. Οι μονάδεσ κα 
παρουςιάηουν άρτια και ολοκλθρωμζνθ αιςκθτικι εικόνα εξωτερικϊν και εςωτερικϊν 
όψεων, οι δε εν ςειρά τοποκετοφμενεσ κα εφάπτονται κατά πλάγιεσ πλευρζσ τουσ και κα 
αποτελοφν ενιαίο ςφνολο. Ππου απαιτείται, οι αρμοί κα καλφπτονται με αρμοκάλυπτρα 
κατάλλθλθσ διατομισ.  
 

Οι μονάδεσ κα τοποκετθκοφν ςτο Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου με ζξοδα του 
αναδόχου. Στθν τιμι του π/υ ςυμπεριλαμβάνεται και θ βάςθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 
φςτερα από τθν παράδοςθ τθσ ςτατικισ μελζτθσ από τον Διμο Φαιςτοφ. Η κζςθ τθσ 
εγκατάςταςθσ τουσ μζςα ςτο οικόπεδο του ςχολείου κα οριςτεί από τον Διμο Φαιςτοφ.  
 

Οι λυόμενεσ μονάδεσ κα μεταφζρονται και κα ςυναρμολογοφνται επί τόπου, ϊςτε να είναι 
δυνατι, χωρίσ πρόςκετθ δαπάνθ μεταφορτϊςεων, θ εφκολθ & οικονομικι μεταφορά τουσ.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΤΥΡΟΣ Α - ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Θ επιφάνεια τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ είναι 36m2 (εξωτερικζσ διαςτάςεισ 6,0x6,0m) με 
μορφι κατόψεωσ τετραγωνικι. Κα ζχει δίρυχτθ ςτζγθ με χαρακτθριςτικά: 
α. μζγιςτο εξωτερικό φψοσ 3,10 m. 

β. ελάχιςτο εςωτερικό ελεφκερο φψοσ 2,65 m. 

 

Τα μζρθ που αποτελοφν τθν κάκε αίκουςα κα είναι πλιρωσ ςυναρμολογοφμενα, για να 
υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ απρόςκοπτθσ μεταφοράσ ακόμθ και ςε δφςβατα ςθμεία. 

Οι ςυνδζςεισ κα γίνονται ςτο άνω και κάτω μζροσ των μεταλλικϊν υποςτυλωμάτων, κακϊσ 
και ςτο πλαίςιο τθσ οροφισ ιτοι ζξι (6) τουλάχιςτον ςυνδζςεισ. Θ όλθ καταςκευι κα 
εξαςφαλίηει πλιρθ ακαμψία και δεν κα επιτρζπει ταλαντϊςεισ από δυναμικζσ φορτίςεισ. 
Το δάπεδο των μονάδων κα απζχει περίπου 20 cm από τθν υφιςτάμενθ διαμορφωμζνθ 
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βάςθ ζδραςθσ και το τυχόν δθμιουργουμζνου κενό κα κλείνει εν μζρει περιμετρικά 
επιτρζποντασ τθν διζλευςθ των όμβριων υδάτων κακϊσ και τον ανεμπόδιςτο αεριςμό. 
 

Το δάπεδο κα αποτελείται από μεταλλικό πλαίςιο ενιαίων γαλβανιςμζνων κοιλοδοκϊν 
κλειςτισ διατομισ. Στισ κζςεισ των ςυγκολλιςεων κα εφαρμοςτεί ψυχρό γαλβάνιςμα. Οι 
περιμετρικοί διαμικεισ κοιλοδοκοί του πλαιςίου δαπζδου κα ζχουν διαςτάςεισ 120x80x4 

mm. Οι περιμετρικοί εγκάρςιοι κοιλοδοκοί του πλαιςίου κα ζχουν διαςτάςεισ 80x80x4 mm 

κατ' ελάχιςτον. Το πλαίςιο του δαπζδου κα ενιςχφεται με εγκάρςιεσ δοκίδεσ κλειςτισ 
διατομισ. Οι εγκάρςιοι δοκίδεσ διαςτάςεων 60x40x3,0mm κατ' ελάχιςτον κα 
τοποκετοφνται ανά 40 cm περίπου. Κάτω από τισ εγκάρςιεσ δοκίδεσ τοποκετοφνται δφο 
διαμικεισ τραβζρςεσ 60x40x1,75mm κατ' ελάχιςτον ςε απόςταςθ από τα άκρα του τελάρου 
50 cm. Θ αντοχι ςε κινθτό φορτίο είναι 350 kg/m2. Το πλαίςιο του δαπζδου κα φζρει (από 
κάτω προσ τα πάνω) πανζλο πολυουρεκάνθσ πάχουσ 0,5/60/0,5 mm, , κόντρα πλακζ 
καλάςςθσ 18mm κατθγορίασ E1WBP  και ςτο τζλοσ επικολλθμζνο με ειδικι ιςχυρι κόλλα 
φφλλο ΛΛΝΟΤΑΡΘΤΑ 2mm. Ρεριμετρικά τθσ αίκουςασ κα τοποκετθκοφν τα αντίςτοιχα από 
ΛΛΝΟΤΑΡΘΤΑ ςοβατεπιά ι άλλο υλικό τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 
 

Θ οροφι τθσ κάκε μονάδασ κα αποτελείται από μεταλλικό πλαίςιο γαλβανιςμζνων δοκϊν. 
Οι περιμετρικζσ διαμικεισ κα είναι κλειςτισ διατομισ 120x80x4mm. Στθν οροφι κα 
τοποκετθκοφν κερμομονωτικά πανζλα πάχουσ 60mm. Εντόσ του πλαιςίου τοποκετοφνται 
τρεισ (3) δοκίδεσ ςτρατηαριςτζσ κλειςτισ διατομισ κατά τθ διεφκυνςθ τθσ κλίςθσ τθσ 
οροφισ διαςτάςεων 30x60x3mm. Η οροφι κα είναι δίρυχτθ με κλίςθ 10% κατ’ ελάχιςτον. 
Πλεσ οι οροφζσ κα είναι ςε κζςθ να παραλαμβάνουν κατανεμθμζνο φορτίο 120 kgr/m2 και 
φορτία ανεμοπίεςθσ και χιονιοφ ςφμφωνα με τον κανονιςμό φορτίςεων. 
 

Τα δφο πλαίςια (οροφισ και δαπζδου) ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τζςςερισ (4) κολϊνεσ 
κλειςτισ διατομισ (κατακόρυφα ςτοιχεία), διαςτάςεων κατ' ελάχιςτον 80x80x3 mm. Τα 
τζςςερα (4) κφρια κατακόρυφα ςτοιχεία τοποκετοφνται ςτισ τζςςερισ (4) γωνίεσ του 
πλαιςίου.  
 

Στθν κφρια όψθ των αικουςϊν και κακϋόλο το μικοσ τουσ, υπάρχει προςτζγαςμα πλάτουσ 
1,20 m το οποίο ςυνδζεται με το πλαίςιο τθσ οροφισ ςτθν άκρθ του οποίου κα υπάρχει 
μεταλλικι υδρορροι. Θ καταςκευι του προςτεγάςματοσ κακϊσ και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να ςυμβάλει ςτθσ αιςκθτικι αρτιότθτα τθσ 
καταςκευισ. Στθν περίπτωςθ ανεξάρτθτθσ καταςκευισ του ςτεγάςτρου θ ςτιριξι του κα 
είναι απολφτωσ αςφαλισ. Στθν πίςω πλευρά τθσ αίκουςασ κα υπάρχει προεξοχι τθσ ςτζγθσ 
ς’ όλο το μικοσ κατά 30cm.      
 

Τοιχϊματα μονάδων: Καταςκευάηονται από κερμομονωτικά πανζλα πολυουρεκάνθσ 
ελάχιςτθσ πυκνότθτασ 40-45 kg/m3, πάχουσ 60mm.  Το πάχοσ και ο ςυντελεςτισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ των τοιχωμάτων κα προκφπτουν από μελζτθ Θ/Μ ςφμφωνα με τον 
κανονιςμό κερμομόνωςθσ ηϊνθσ Γ. Θ πυκνότθτα των μονωτικϊν υλικϊν των πανζλων κα 
πρζπει να πιςτοποιείται από τα εκάςτοτε εργοςτάςια καταςκευισ. Στισ ενϊςεισ των 
μονάδων ι των επί μζρουσ ςτοιχείων τουσ, όπου απαιτείται, τοποκετοφνται καλαίςκθτα 
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αρμοκάλυπτρα, χωρίσ μόνιμεσ ςυνδζςεισ, για να είναι εφκολθ θ αφαίρεςθ και 
επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 
 

Οι κεκλιμζνεσ ςτζγεσ των μονάδων κα αποτελοφνται από ανάλογα των τοιχωμάτων 
κερμομονωτικά πανό πάχουσ 60mm κατ’ζλάχιςτον τφπου τραπεηοειδοφσ χρϊματοσ λευκοφ 
ι κεραμιδί. Στισ απολιξεισ (κορφιάδεσ, ςόκορα κλπ) κα τοποκετθκοφν ειδικά εξαρτιματα 
ϊςτε οι οροφζσ των μονάδων να είναι πλιρωσ υδατοςτεγανζσ.    
 

 Η ςτερζωςθ των ςτοιχείων τθσ ςτζγθσ τόςον επί του φζροντοσ οργανιςμοφ των μονάδων 
όςον και μεταξφ ων γίνεται με τρόπο που εξαςφαλίηει ςτακερότθτα και ςτεγανότθτα. 
 

Θ φωτιςτικι επιφάνεια τθσ αίκουςασ είναι αμφίπλευρθ με παράκυρα (εμπρόσ) και φεγγίτεσ 
(πίςω) επιτυγχάνοντασ παράλλθλα το φυςικό αεριςμό τθσ. Οι φωτιςτικζσ επιφάνειεσ των 
παρακφρων είναι τουλάχιςτον το 1/5 τθσ επιφάνειασ του δαπζδου. Σε όλα τα εξωτερικά 
κουφϊματα ςτισ κζςεισ των υαλοπινάκων (πόρτεσ, παράκυρα, φεγγίτεσ) τοποκετοφνται 
κιγκλιδϊματα αςφαλείασ, χαλφβδινα, γαλβανιςμζνα εν κερμϊ & βαμμζνα. Τα 
υαλοκρφςταλλα είναι διπλά πάχουσ 5 mm ζκαςτο, με διάκενο >= 6mm. 
 

Πλα τα εξωτερικά κουφϊματα κα είναι καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο θλεκτροςτατικισ 
βαφισ λευκοφ χρϊματοσ. 
 

Οι διατομζσ (προφίλ) των αλουμινίων των παρακφρων κα αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω 
ενδεικτικζσ ςειρζσ. 
ΕΤΕΜ   -   ςειρά Ε 2200 (ςυρόμενα) 
Alousystem   -   ςειρά 100 (ςυρόμενα) 
EUROPA   -   ςειρά 900 (ςυρόμενα) 
ALUMIL   -   ςειρά 9000 (ςυρόμενα) 
Τα παράκυρα των αικουςϊν είναι 2- φφλλα επάλλθλα ςυρόμενα διαςτάςεων 0,80x1,30 m 

περίπου (δεξιά τθσ πόρτασ) και 2,80x1,30m περίπου. 
 

Οι φεγγίτεσ τθσ αίκουςασ είναι δφο (2). Ο κάκε φεγγίτθσ είναι διαςτάςεων 1,80x0,60 m 

περίπου αποτελοφμενοσ από δφο (2) φφλλα επάλλθλα - ςυρόμενα. 
 

Οι εξωτερικζσ πόρτεσ διαςτάςεων 1,00x2,2 m και ανοίγουν προσ τα ζξω. Ζχουν κλειδαριά 
αςφαλείασ τφπου DOMUS και χειρολαβι, περιςτρζφονται δε κατά 180 ςτακεροποιοφμενεσ 
ςτθν ανοιχτι κζςθ με κατάλλθλο αςφαλι τρόπο χωρίσ να προεξζχουν από τθν αίκουςα. 
Ρροβλζπονται πζντε (5) μεντεςζδεσ. Οι εξϊπορτεσ ζχουν ταμπλά πλιρθ ςτο κάτω μζροσ και 
τηαμιλίκι ςτακερό διπλό ςτο άνω μζροσ. Ράνω από τθν πόρτα κα υπάρχει ςτακερόσ 
φεγγίτθσ. Οι ταμπλάδεσ των εξωκφρων κα καταςκευαςτοφν από πάνελ όμοιο με αυτό τθσ 
πλαγιοκάλυψθσ. Οι πόρτεσ κα ζχουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία - εξαρτιματα (όπωσ π.χ. 
λάςτιχα, βουρτςάκια, παρεμβφςματα κ.λ.π.) όπου απαιτείται, για τθν άρτια λειτουργία 
τουσ. Θ μορφι και τα χαρακτθριςτικά των κυρϊν και των φεγγιτϊν είναι ςε αντιςτοιχία με 
τισ ςειρζσ των παρακφρων που κα χρθςιμοποιθκοφν.  
 

Εξοπλιςμοί μονάδων αικουςϊν διδαςκαλίασ. 
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Κα τοποκετθκοφν τουλάχιςτον δζκα (10) επίτοιχεσ κρεμάςτρεσ ςτον τοίχο ζναντι 
του πίνακα διδαςκαλίασ. Κα ζχουν φωτιςμό με φωτιςτικά φκοριςμοφ (βλζπε Θ/Μ 
προδιαγραφζσ). Κα τοποκετθκοφν κλιματιςτικζσ μονάδεσ κζρμανςθσ/ψφξθσ 
16.000/18.000Btu/h  κατάλλθλα ςτερεωμζνεσ ϊςτε να αποφεφγεται θ κλοπι τουσ (βλζπε 
Θ/Μ προδιαγραφζσ) κακϊσ και πυροςβεςτιρασ ξθράσ κόνεωσ των 6 κιλϊν a6 (βλζπε Θ/Μ 
προδιαγραφζσ). 
 

 

ΒΑΦΕΣ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ (γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ διατομι), κακϊσ και κάκε άλλθ 
μεταλλικι επιφάνεια γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ κα προςτατεφονται με βαφι, οι δε ορατζσ 
(εςωτερικζσ - εξωτερικζσ) επιφάνειεσ με χρϊματα με κατάλλθλθ προεργαςία για προςφυγι 
ςε γαλβανιςμζνεσ επιφάνειεσ. Πλα τα ειδικά τεμάχια όπωσ κολϊνεσ, αρμοκάλυπτρα, 
περιμετρικζσ υδρορροζσ, κλπ κα είναι γαλβανιςμζνα εν κερμό και βαμμζνα. Πλα τα 
χρϊματα κα είναι οικολογικά και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν (ςιλικόνεσ, ςτόκοι 
μαςτίχεσ κ.λ.π.) κα είναι μθ τοξικά & οικολογικά. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
Δεν κα χρθςιμοποιοφνται υλικά που περιζχουν αμίαντο ι άλλεσ καρκινογόνεσ και 

τοξικζσ ουςίεσ, όλα δε τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα ςυνδζονται με πιςτοποιθτικά 
ελζγχου καταλλθλότθτασ. 
 

Πλεσ οι μονάδεσ κα ςτερεϊνονται με αςφαλείσ αγκυρϊςεισ ςτισ προσ τοφτο 
καταςκευαςμζνεσ βάςεισ, οι οποίεσ (αγκυρϊςεισ) αποτελοφν χωριςτό κεφάλαιο τθσ 
Στατικισ Μελζτθσ.  
Οι βάςεισ επί των οποίων κα εδράηεται θ μονάδα κα αποτελείται από πλάκα εκ beton C 
16/20 επί εδάφουσ (κατόπιν ενδεχόμενθσ εξυγίανςθσ), πάχουσ 0,15 m και οπλιςμζνθσ με 2 
εςχάρεσ Φ10/15 άνω και κάτω. Θ καταςκευι τθσ βάςεωσ αποτελεί υποχρζωςθ του 
αναδόχου φςτερα από τθν παράδοςθ από τον Διμο τθσ ςτατικισ μελζτθσ. 
 

Θ καταςκευι του φζροντοσ οργανιςμοφ των μονάδων κα εξαςφαλίηει πλιρθ ακαμψία των 
φορζων και λοιπϊν ςτοιχείων τουσ ζναντι των καταπονιςεων κατά τθν μεταφορά, 
φόρτωςθ, εκφόρτωςθ, εγκατάςταςθ, μετεγκατάςταςθ κ.λπ. Θ ακαμψία προςδιορίηεται 
αναλυτικά και αποτελεί χωριςτό κεφάλαιο τθσ Στατικισ Μελζτθσ. 
 

Πλεσ  γενικά οι μεταλλικζσ καταςκευζσ αποτελοφνται από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ χάλυβα, 
με άριςτθσ ποιότθτασ βαφι κατόπιν τθσ ενδεδειγμζνθσ προετοιμαςίασ για τθν προςταςία 
ζναντι οξείδωςθσ, ζχουν δε καταλλιλωσ επεξεργαςμζνεσ τισ ακμζσ τουσ ϊςτε να μθν 
παρουςιάηουν γρζηια, εξογκϊματα, κακότεχνα διαμορφωμζνεσ απολιξεισ κ.λπ. για λόγουσ 
αςφαλείασ. 
 

Πλεσ οι ςυγκολλιςεισ των μεταλλικϊν ςτοιχείων μεταξφ τουσ γίνονται με ςυγκόλλθςθ τόξου 
ςυνεχοφσ ραφισ κατά DIN 4100, με θλεκτρόδια kb 7018. 
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Στθν οροφι των μονάδων υπάρχουν κατάλλθλα άγκιςτρα ϊςτε να μθν καταςτρζφονται οι 
μονάδεσ κατά τθν τοποκζτθςθ και ανφψωςθ. Αυτά είναι αναπόςπαςτα ςτοιχεία των 
μονάδων για περαιτζρω μεταφορά για επανεγκατάςταςθ. Επίςθσ ςτθ βάςθ τουσ υπάρχουν 
κατάλλθλα άγκιςτρα ι οπζσ με υποδοχι αςφαλείασ για τθ μεταφορά των μονάδων με 
πλατφόρμεσ και περονοφόρα, απαγορευμζνθσ πάςθσ προεξοχισ για λόγουσ αςφαλείασ. 
 

Οι ςυνδζςεισ των μονάδων με τθν θλεκτρικι παροχι των διαμορφωμζνων πτερυγίων προσ 
τα Δίκτυα Κοινισ Ωφζλειασ (Δ.Ε.Θ., ΕΥΔΑΡ κ.λ.π.), δεν αποτελοφν μζροσ τθσ παροφςασ 
προμικειασ, αλλά υποχρζωςθ των Σχολείων ι Διμων. 
 

Δφναται να ηθτθκεί οποιοςδιποτε εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί ότι τα υλικά 
πλθροφν τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 
διακζτει ςτθν Υπθρεςία, ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ όπωσ ορίηεται από τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 
 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ 
για τουλάχιςτον τρία (3) χρόνια από τθν παραλαβι του, εκτόσ αν αλλιϊσ ορίηεται, όςον 
αφορά τον χρόνο ι άλλθ μορφι εγγφθςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κα ευκφνεται για 
οποιαδιποτε βλάβθ του υπό προμικεια είδουσ προερχόμενθ από τθν ςυνικθ και ορκι 
χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και 
λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ εκτόσ των αναλϊςιμων υλικϊν. Εκεί που 
απαιτείται, περιλαμβάνει ςτθν πλιρθ εγγφθςθ και θ υποχρζωςθ του προμθκευτι και για 
προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα, ϊςτε το υπό προμικεια 
είδοσ να είναι ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ και ετοιμότθτασ. 
 

Ρροςφορζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τα παραπάνω οριηόμενα απορρίπτονται. 
 

ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΓΑΦΕΙΑ W.C. 
Γενικά 

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που ακολουκοφν αφοροφν τα υλικά, τισ ςυςκευζσ και τα 
μθχανιματα του εμπορίου που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον ανάδοχο ςτθν καταςκευι των 
αικουςϊν και τα οποία πρζπει να είναι καινοφργια και άριςτθσ καταςκευισ. Ππου 
αναφζρεται ενδεικτικόσ τφποσ, αυτό δεν υποδθλϊνει τθν προτίμθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο 
αντικείμενο, αλλά τθν ποιότθτα καταςκευισ που πρζπει να είναι όμοια ι ανϊτερθ από 
εκείνθ του ενδεικτικοφ τφπου. Ππου αναφζρονται μεγζκθ που αφοροφν τθν αςφάλεια ι 
τθν διάρκεια ηωισ τθσ εγκατάςταςθσ, π.χ. πάχθ ςωλθνϊςεων, πιζςεισ λειτουργίασ κ.λ.π., οι 
αναγραφόμενεσ τιμζσ είναι οι ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ και ότι τα υλικά και οι ςυςκευζσ 
που δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αυτζσ απορρίπτονται αμζςωσ από τθν Υπθρεςία. 
 

ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
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Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ των αικουςϊν  κα γίνουν ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων (HD384) και τισ ΤΟΤΕΕ που ιςχφουν, τουσ κανόνεσ 
τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΔΕΘ και του ΓΟΚ κακϊσ και τισ 
ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ. Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα είναι πιςτοποιθμζνα με 
διεκνι standards ποιότθτασ. 
 

ΡΑΟΧΕΣ 

Ζξω από κάκε αίκουςα ςε υψθλό ςθμείο κα υπάρχει ςτεγανό κουτί διακλαδϊςεωσ 
με αναμονι θλεκτρικοφ ςωλινα για ςφνδεςθ τθσ παροχικισ γραμμισ του υποπίνακα. Κα 
είναι μονοφαςικι 3x4 mm2 και κα ςυνοδεφεται από επίςθμο πιςτοποιθτικό, εφόςον 
ηθτθκεί. 
 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Σε κάκε αίκουςα κα υπάρχουν 6 φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ 2x36Watt 
τουλάχιςτον. Στισ ειςόδουσ των αικουςϊν κα υπάρχει επίςθσ ζνα φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
χελϊνασ. Τα φωτιςτικά που κα τοποκετοφνται ςτο εξωτερικό χϊρο κα ζχουν κατάλλθλο 
βακμό προςταςίασ ςφμφωνα με το κανονιςμό εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων.  
 

Φωτιςτικά λαμπτιρων φκοριςμοφ 

Είναι φωτιςτικά ςϊματα κατάλλθλα για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςχιματοσ ράβδου, 
χρϊματοσ φωτόσ 34 (WHITE LIGHT) και ζχουν βάςθ από χαλφβδοςωλινα DKP, πάχουσ 0,8 
mm βαμμζνθ θλεκτροςτατικά εν κερμϊ με ειδικό λακ ςε χρϊμα λευκό και ςτθ ςυνζχεια 
ψθμζνθ με υπζρυκρεσ ακτίνεσ ςε κερμοκραςία 180 οC. Θ βάςθ κα φζρει εςωτερικά 
ςυναρμολογθμζνα και θλεκτρικά ςυνδεδεμζνα όλα τα όργανα αφισ του λαμπτιρα, 
δθλαδι: πυκνωτι για τθ βελτίωςθ του ςυνθμιτόνου, καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ VDE, παρ. 60 και γεμιςμζνο με ειδικό άφλεκτο μονωτικό υγρό, κα περιλαμβάνει δε 
αντίςταςθ εκφορτίςεωσ ςυνδεδεμζνθ εν ςειρά, ςτραγγαλιςτικό πθνίο ακόρυβου τφπου, 
εκκινθτι άριςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνου τφπου από το εργοςτάςιο τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ του λαμπτιρα,  δφο λυχνιολαβζσ βαριάσ καταςκευισ με κατάλλθλο ςφςτθμα για 
τθν αςφαλι ςυγκράτθςθ του κάκε λαμπτιρα. Οι επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι 
επαργυρωμζνεσ, ενϊ τα μζρθ ι τα εξαρτιματα που δεν είναι βαμμζνα κα ζχουν υποςτεί 
επιφανειακι χθμικι επεξεργαςία, ϊςτε να μθν ςκουριάηουν. Γενικά, τα φωτιςτικά ςϊματα 
πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από αιχμθρζσ γωνίεσ και να ζχουν επαρκι ςτερεότθτα και 
διαςτάςεισ, ϊςτε να μθν παραμορφϊνονται με αποτζλεςμα τθ κακι προςαρμογι του 
λαμπτιρα ςτισ λυχνιολαβζσ του. Θ βάςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα ζχει μια θλεκτρικι 
επαφι για τθ γείωςθ του, οπζσ ςτιριξθσ και οπζσ για τθν είςοδο των τροφοδοτικϊν 
καλωδίων από επάνω. Εφόςον προβλζπονται φωτιςτικά με πλαςτικό κάλυμμα, αυτό κα 
είναι εξ' ολοκλιρου ακρυλικό, αδιαφανζσ με χρϊμα γαλακτερό. Θ ςτεγανοποίθςθ του 
καλφμματοσ και τθσ μεταλλικισ ςκάφθσ κα γίνει με τθ παρεμβολι κατάλλθλου 
παρεμβφςματοσ από αφρϊδεσ πλαςτικό. Στθ περίπτωςθ φωτιςτικϊν με περςιδωτό 
κάλυμμα, αυτό κα ζχει πλαίςιο από χαλυβδοζλαςμα βαμμζνο με λάκ φοφρνου και 
κυψελοειδι ακρυλικι ςχάρα, που δε παραμορφϊνεται. Φωτιςτικά φκοριςμοφ 
χρθςιμοποιοφνται ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του κτιρίου. Ο τφποσ φωτιςτικοφ που 
χρθςιμοποιείται χωρίσ κάλυμμα, για δφο λαμπτιρεσ των 36 W ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS 
5LJ 180 1 - 2C ι PHILIPS TMS 2x36 W.  
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ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

Οι ρευματοδότεσ κα είναι 16 Α, 250 V με πλευρικζσ επαφζσ για τθν γείωςθ, τφπου 
ΣΟΥΚΟ με καπάκι.  Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι 16 Α, 250 V με πλαςτικζσ επαφζσ για 
γείωςθ, τφπου ΣΟΥΚΟ, ιςχυροφ τφπου, με προςτατευτικό κάλυμμα, κατάλλθλοι είτε για 
ορατι ι για χωνευτι εγκατάςταςθ. Σε κάκε αίκουςα ι γραφείο κα τοποκετθκοφν 3 
ρευματοδότεσ (2 δεξιά και αριςτερά του πίνακα και ζνασ ςτθν απζναντι πλευρά). Επίςθσ ςε 
κάκε αίκουςα κα τοποκετθκεί μία πρίηα τθλεφϊνου με τθλεφωνικό καλϊδιο εςωτερικοφ 
χϊρου για αγωγοφσ Φ 0,8 χιλ. με αγωγό γείωςθσ και μόνωςθ από κερμοπλαςτικι φλθ PVC, 
κωράκιςθ μζςω ταινίασ αλουμινίου ι χαλκοφ, ενδεικτικοφ τφπου 3Υ  (ST) Y, που κα 
καταλιγει ςε εξωτερικό κουτί ςτεγανό με αναμονι για τθ ςφνδεςθ με το τθλεφωνικό 
δίκτυο. Τζλοσ κα τοποκετθκοφν ρευματοδότεσ για τα κλιματιςτικά μθχανιματα. 
 

ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ 

Οι διακόπτεσ κα είναι χωνευτοφ τφπου με κοχλίωςθ (ΤΑΜΡΛΕ) εξαιρετικισ 
καταςκευισ 10 Α, 250 V. Οι ςτεγανοί διακόπτεσ κα είναι 10 Α, 250 V με μπουτόν, ιςχυροφ 
τφπου, κατάλλθλοι για ςτεγανι εγκατάςταςθ χωνευτι. Οι διακόπτεσ των αικουςϊν κα είναι 
κομμιτατζρ ενϊ των γραφείων και W.C. απλοί. 
 

ΗΛΕΚΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ 

Κάκε αίκουςα, γραφείο ι W.C. κα διακζτει ζνα θλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, 
μεταλλικό, καταςκευαςμζνο από λαμαρίνα ψυχρισ εξζλαςθσ για τθ τοποκζτθςθ οργάνων 
του πίνακα ςε φορείσ διπλοφ Ρ, ενδεικτικοφ τφπου STAB SIEMENS 8 GD3 με μεταλλικι 
πόρτα και με προςταςία Λ 30 κατά DIN 40050. Μεταλλικό πλαίςιο που τοποκετείται ςτο 
εμπρόςκιο μζροσ του πίνακα πάνω ςτο οποίο ςτερεϊνεται θ πόρτα του πίνακα, θ οποία 
κλειδϊνει με μεταλλικι κλειδαριά πόρτα κα είναι μονόφυλλθ. Ρλάκα ςτο εμπρόςκιο μζροσ, 
πάνω ςτθν οποία κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ κάκε φορά τρφπεσ και τα όργανα του 
πίνακα. Στθν πλάκα αυτι κα υπάρχουν πινακίδεσ από ηελατίνθ με επινικελωμζνο πλαίςιο 
για τθν αναγραφι των κυκλωμάτων (π.χ. φωτιςμόσ Αίκουςασ).Θ πλάκα αυτι κα 
προςαρμόηεται ςτο πλαίςιο με τζςςερισ επινικελωμζνεσ ανοξείδωτεσ βίδεσ, που κα 
μποροφν να βγαίνουν χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ να βγαίνει και θ πόρτα του πίνακα. Το 
πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του ερμαρίου του πλαιςίου και τθσ πλάκασ τθσ πόρτασ κα είναι 
τουλάχιςτον 1,00 mm. Οι πίνακεσ κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικισ βαφισ και 
μία τελικι ςτρϊςθ από βερνίκι, ςε χρϊμα που κα κακοριςκεί από τθν επίβλεψθ. Θ 
καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια ,ϊςτε τα διάφορα όργανα για διακοπι, χειριςμό, 
αςφάλιςθ, ενδείξεισ κ.τ.λ. να είναι προςιτά με ευκολία μετά τθν αφαίρεςθ των εμπρόςκιων 
καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι 
θ άνετθ αφαίρεςθ, θ επιςκευι και θ επανατοποκζτθςι τουσ, χωρίσ να επθρεάηονται τα 
υπόλοιπα όργανα που βρίςκονται κοντά. Οι ηυγοί των πινάκων πρζπει να είναι κατάλλθλοι 
για τθν ςτερζωςθ αςφαλειϊν και μικροαυτόματων για τθν πραςαγωγι και απαγωγι του 
ρεφματοσ. Θ επιτρεπόμενθ ζνταςθ κα είναι τουλάχιςτον ίδια με αυτι που επιτρζπεται για 
το διακόπτθ του πίνακα. Ολοι οι ηυγοί κα φζρουν και ςυλλεκτιριο ηυγό υπό χαλκό για τθ 
γείωςθ και ηυγό για τισ φάςεισ και τον ουδζτερο. Οι πίνακεσ κα ςυναρμολογθκοφν ςτο 
εργοςτάςιο καταςκευισ και κα παρζχουν άνεςθ χϊρου για τθ ςφνδεςθ των κυκλωμάτων. 
Δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ καλι και ςυμμετρικι εμφάνιςθ των πινάκων, γι' αυτό κα 
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τθρθκοφν οι εξισ αρχζσ: Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω 
μζροσ του πίνακα. Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα (διακόπτεσ, αςφάλειεσ) κα τοποκετθκοφν 
ςυμμετρικά ωσ προσ τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι 
διατεταγμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά επίςθσ προσ τον κατακόρυφο 
άξονα του πίνακα. Στο επάνω μζροσ των πινάκων και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά ι ςειρζσ κα 
υπάρχουν κλζμενσ, ςτα οποία κα ζχουν οδθγθκεί οι φάςεισ, οι ουδζτεροι και οι γειϊςεισ 
κάκε γραμμισ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε, κάκε γραμμι που ειςζρχεται ςτον πίνακα να 
ςυνδζεται με όλουσ τουσ αγωγοφσ μόνο ςτο κλζμενσ. Οι ςειρζσ των κλζμενσ κα βρίςκονται 
ςε τζτοια απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε, κάκε ςειρά που είναι πιο κάτω να βρίςκεται ςε 
μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ του πίνακα από ότι θ προθγοφμενθ ςειρά. Οι 
εςωτερικζσ ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ το κλζμενσ από πίςω ζτςι ϊςτε, θ επάνω 
επιφάνεια τουσ να είναι ελεφκερθ για τθν εφκολθ ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων. Οι 
γραμμζσ που χαρακτθρίηονται ςτα ςχζδια ςαν εφεδρικζσ κα είναι πλιρθσ και ςυνεχείσ 
μζχρι τα κλζμενσ. Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικι και 
αιςκθτικι άποψθ, δθλαδι τα καλϊδια κα ακολουκοφν ομαδικά ι ξεχωριςτά ευκείεσ και 
ςφντομεσ διαδρομζσ. Στα άκρα τουσ κα είναι καλά προςαρμοςμζνα και ςφιγμζνα με 
κατάλλθλεσ βίδεσ και περικόχλια, δεν κα παρουςιάηουν αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ και 
ςτα άκρα κα φζρουν αρικμοφσ. Με μεγάλθ επίςθσ προςοχι κα γίνει και θ πρόςδεςθ 
καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι ηυγοί κα είναι χάλκινοι, 
επικαςςιτερωμζνοι, ςε τυποποιθμζνεσ διατομζσ. Οι διατομζσ των καλωδίων και των 
χάλκινων τεμαχίων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ και κα ςυμφωνοφν 
κατϋελάχιςτον προσ αυτζσ που αναγράφονται ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ 
άφιξθσ και αναχϊρθςθσ. Ο ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ του θλεκτρικοφ πίνακα κα είναι:  
1 ραγοδιακόπτθσ ενδεικτικοφ τφπου hager 2x40 A 

1 ρελζ διαρροισ ενδεικτικοφ τφπου hager 30 mA - 2x40 A 

1 μικροαυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ  
1 αυτόματθ αςφάλεια WL ενδεικτικοφ τφπου hager 1x16 A για το κφκλωμα των 
ρευματοδοτϊν 

1 αυτόματθ αςφάλεια WL ενδεικτικοφ τφπου hager 1x16 A για το κφκλωμα για κάκε 
κλιματιςτικό 

1 αυτόματθ αςφάλεια WL ενδεικτικοφ τφπου hager 1x16 A για το κφκλωμα φωτιςμοφ 
ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

Οι θλεκτρικζσ καλωδιϊςεισ κα είναι NYM 3x1,5 mm2 για φωτιςτικά ςϊματα και 
ρευματοδότεσ αντίςτοιχα και κα τοποκετθκοφν ςε πλαςτικό κανάλι τφπου Legrand 
ανάλογθσ διατομισ διαιροφμενου τφπου, ενϊ τα κουτιά των διακοπτϊν και διακλαδϊςεων 
κα είναι πλαςτικά ςτεγανά. Οι θλεκτρικζσ γραμμζσ κα είναι επίτοιχεσ. Στισ διελεφςεισ των 
θλεκτρικϊν γραμμϊν από τα μεταλλικά ςτοιχεία τθσ καταςκευισ και τα πάνελ κα 
τοποκετθκοφν ελαςτικοί δακτφλιοι για λόγουσ αςφαλείασ.  
 

ΑΛΕΞΙΚΕΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΗ 

Θ εγκατάςταςθ του αλεξικζραυνου και τθσ γείωςθσ κα γίνει ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1197. Για τθ προςταςία από τουσ κεραυνοφσ προβλζπεται θ κωράκιςθ με τθ βοικεια 
γυμνϊν αγωγϊν Φ 8 mm από κράμα αλουμινίου (ΑΛΜgSi) μετά των αντίςτοιχων 
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ςτθριγμάτων ανά 50 εκ., που δθμιουργοφν κωράκιςθ τφπου κλωβοφ ςτο οποίο κα 
ςυνδεκοφν τα μεταλλικά μζρθ. Θ προςταςία κα γίνει για κάκε μεμονωμζνθ αίκουςα, ι για 
ςυςτοιχία οικίςκων. 
 

ΑΓΩΓΟΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στο δϊμα (ςτζγθ) των κτιρίων κα εγκαταςτακεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ 8 mm από 
κράμα αλουμινίου (ΑΛΜgSi) ι χαλφβδινο κερμά επιψευδαργυρωμζνο αγωγό Φ 8 mm. Ο 
αγωγόσ κα ςυγκρατείται με ανάλογου υλικοφ ςτθρίγματα ανά 50 εκ., περίπου με τθν 
ανάλογθ ςτεγανοποίθςθ τουσ. Τυχόν υπερυψωμζνεσ καταςκευζσ κα προςτατεφονται 
ιδιαίτερα με ακίδεσ. Σε περίπτωςθ που κα τοποκετοφνται αίκουςεσ ςε ςειρά (ςυςτοιχία 
οικίςκων), κα ζχουν ςυνζχεια μεταξφ τουσ οι αγωγοί προςταςίασ. 
 

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ 

Για μεμονωμζνθ αίκουςα το δίκτυο προςταςίασ κα ενϊνεται ςε δφο διαμετρικζσ κζςεισ, 
με αγωγοφσ κακόδου από κράμα αλουμινίου (AIMgSi) ι χαλφβδινο κερμά 
επιψευδαργυρωμζνο από γυμνό αγωγό Φ 10 mm, όπου κάκε αγωγόσ κακόδου μετά των 
αντιςτοίχων ςτθριγμάτων ανά 50 εκ. καταλιγει ςε ζνα ειδικό φρεάτιο αλεξικζραυνου με 
δφο χάλκινα θλεκτρόδια γειϊςεωσ ανά φρεάτιο. Διευκρινίηεται ότι κάκε μεμονωμζνθ 
αίκουςα κα φζρουν δφο ειδικά φρεάτια αλεξικζραυνου με δφο χάλκινα θλεκτρόδια 
γειϊςεωσ ανά φρεάτιο. Κάκε αγωγόσ κακόδου πριν από τθν είςοδο του ςτο ζδαφοσ και 
μζχρι φψουσ 2 m κα περιβλθκεί με γαλβανιςμζνο ςωλινα Φ 1 1/4'' . Ο ςωλινασ αυτόσ 
πρζπει να ανοιχτεί ςτθ γενζτειρα του με πριόνιςμα για τθ δθμιουργία διάκενου αζρα προσ 
αποφυγι παραςιτικοφ πουπινιςμοφ τθσ γραμμισ κακόδου. 
 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Ο κάκε αγωγόσ γείωςθσ κα καταλιγει ςε ειδικά φρεάτια αλεξικζραυνου δθλαδι για 
μεμονωμζνθ αίκουςα δφο τουλάχιςτον φρεάτια ανά αίκουςα, με δυο χάλκινα 
θλεκτρόδια γειϊςεωσ ανά φρεάτιο.  Ο προμθκευτισ υποχρεοφται με ειδικό γειωςϊμετρο 
να ελζγξει τθν αντίςταςθ που δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 10 Ω. Με τθ παραλαβι 
ο προμθκευτισ κα βεβαιϊςει εγγράφωσ ότι θ αντίςταςθ δεν είναι μεγαλφτερθ από 10Ω. 
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που τοποκετοφνται αίκουςεσ ςε ςειρά (ςυςτοιχία 
οικίςκων), ο αρικμόσ των φρεατίων με τα αντίςτοιχα διπλά χάλκινα θλεκτρόδια γείωςθσ 
ανά φρεάτιο, κα είναι τουλάχιςτον όςοσ ο αρικμόσ των αικουςϊν ι γραφείων ι WC ςυν 
ζνα. Στα ςθμεία ςφνδεςθσ του αγωγοφ κακόδου με τα δφο θλεκτρόδια χαλκοφ 
αλεξικζραυνου κα τοποκετθκεί διμεταλλικό ζλαςμα για τθν αποφυγι θλεκτρόλυςθσ. 
 

ΘΕΜΑΝΣΗ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Θ κζρμανςθ/κλιματιςμόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ και των γραφείων κα γίνει με a/c 
κζρμανςθσ/ψφξθσ των 16.000/18.000Btu/h κατάλλθλα ςτερεωμζνα ϊςτε να αποφεφγεται 
θ κλοπι τουσ. Ο αρικμόσ (των κλιματιςτικϊν) για τθν αίκουςα διδαςκαλίασ κα προκφψει 
από τθν μελζτθ τθσ κζρμανςθσ για τθ ηϊνθ Α. Τα κλιματιςτικά κα ζχουν τισ κάτωκι 
προδιαγραφζσ: 
Εξατμιςτικι μονάδα (εςωτερικι) 
Ψυκτικι απόδοςθ       ≥ 16.000BTU/H 

Κερμαντικι απόδοςθ ≥ 18.000BTU/H 
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E.E.R. ≥3,0 

C.O.P. : ≥3,0 

Ψυκτικό υγρό: R32 

Στάκμθ κορφβου ςτο ςτόμιο (ςτθν υψθλι ταχφτθτα λειτουργίασ) : ≤ 60dB 

Ενεργειακι κλάςθ: A+ ι καλφτερθ 

Ρερςίδεσ μεταβολισ αζρα 

Χειριςτιριο με δυνατότθτα επιλογισ  επικυμθτισ κερμοκραςίασ, ταχφτθτασ ανεμιςτιρα, 
λειτουργίασ ςε ψφξθ – κζρμανςθ – ανακυκλοφορίασ αζροσ. 
Ο ζλεγχοσ του μθχανιματοσ κα γίνεται με μικροελεγκτι. Στθν τεχνικι προςφορά κα δοκοφν 
αναλυτικά ςτοιχεία και φυλλάδια για τθν λειτουργία του μθχανιματοσ. 
Υψομετρικι διαφορά μεταξφ εςωτερικισ και εξωτερικισ μονάδασ: ≥15m 

Μικοσ ςωλθνϊςεων: ≥30m 

Συμπυκνωτικι μονάδα (εξωτερικι) 
Θλεκτρικι παροχι: 230V, 1ph, 50Hz 

Στάκμθ κορφβου (Υ.Τ.Α):≤ 65dB 

Ψυκτικό υγρό: R 32 

Ερμθτικό ςυμπιεςτι περιςτροφικοφ τφπου,  με προςταςία υπερκζρμανςθσ ςυμπιεςτι 

Θλεκτρικι προςταςία ςυμπιεςτι από υπερτάςεισ, ςυχνζσ διακοπζσ, υπερφόρτιςθ. 
Εξωτερικό κζλυφοσ: καταςκευαςμζνο από χαλυβδοελάςματα με ειδικι αντιςκωριακι 
προςταςία και φινίριςμα βαφισ 

Σωλθνϊςεισ ςφνδεςθσ 

υγρό  ≥1/4'' 
αζριο ≥1/2'' 
Το κλιματιςτικό μθχάνθμα κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά Eurovent. 
 

ΕΝΕΓΗΤΙΚΗ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ελιφκθςαν υπόψθ ο Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων Ρ.Δ. 41/2018(ΦΕΚ 80 Τεφχοσ Α' 
τθσ 7/05/2018), τα Ραραρτιματα Α,Β,Γ και Δ τθσ υπ αρικ. 3/1980 Ρυροςβεςτικισ Διάταξθσ, 
οι ςχετικοί κανονιςμοί του ΕΛΟΤ. 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα προςκομίςουν ενεργθτικι μελζτθ για τουσ προςφερόμενουσ χϊρουσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ρ.Δ.  41/2018 (ΦΕΚ 80 Τεφχοσ Α' τθσ 7/05/2018) δεδομζνου ότι 
ςτισ αίκουςεσ κα ςτεγάηονται μακθτζσ Δθμοτικοφ Σχολείου.  
 

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Κα εφαρμοςτεί το το άρκρο 4 του Ρ.Δ. 41/2018(ΦΕΚ 80 Τεφχοσ Α' τθσ 7/05/2018).  

 

 

ΦΟΗΤΑ ΜΕΣΑ ΡΥΟΣΒΕΣΗΣ 

Κα τοποκετθκοφν τουλάχιςτον δφο πυροςβεςτιρεσ Pa 6kg ξθράσ κόνεωσ ςε κάκε αίκουςα, 
κοντά ςτθν ζξοδο. Θ διεφκυνςθ του ςχολείου είναι υπεφκυνθ για τθν εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ ςτθ χριςθ και ςτθ κατάλλθλθ ςυντιρθςθ τουσ. 
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Λοιπά ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ 

Στθν τεχνικι προςφορά κα υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου προμθκευτι ςτθν 
οποία κα αναφζρεται ο χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ, ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτεροσ από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο οποίοσ κα είναι κατ' ελάχιςτο τρία (3) 
ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ (ποιοτικά και ποςοτικά) παραλαβισ τθσ προμικειασ. 

  

                                             

Θ Ε Ω  Η Θ Η Κ Ε 

Μοίρεσ, 07/01/2019 

 Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 

 

 

 

ΔΑΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΙΟΣ 

 

Μοίρεσ,  07/01/2019 

Οι Συντάξαντεσ 

 

 

 

 

 

ΦΛΟΥΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

_______________ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΔΘΜΟΣ: Φαιςτοφ  
 

Τίτλοσ: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΙΟΥ» 

 

Ρροχπολογιςμόσ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ 

 

Χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων(Ρ.Δ.Ε.) 

 

ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρκρο 1º 

Αντικείμενο Ρρομικειασ 

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ με τίτλο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΔΥΟ 
ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΥΣΩΝ ΓΛΑ ΤΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΤΘΣ Τ.Κ. 
ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΛΟΥ», αποτελεί θ προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν οι οποίεσ 
κα τοποκετθκοφν από τον ανάδοχο ςτο Δθμοτικό Σχολείο τθσ Τ.Κ. Ρετροκεφαλίου ςε 
ςθμείο που κα υποδείξει ο Διμοσ Φαιςτοφ. Στθν τιμι του προχπολογιςμοφ 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ βάςθ ζδραςθσ των αικουςϊν θ οποία κα είναι καταςκευαςμζνθ 
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τθν ςτατικι μελζτθ που κα εκπονιςει θ Διεφκυνςθ 
Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 
 

Άρκρο 2º 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 

1. Τισ διατάξεισ του βιβλίου Λ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), 
άρκρα 3-221 όςον αφορά τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει,  

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58: «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ" , όπωσ θ  
περίπτωςθ ι' τθσ παρ.1 προςτζκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 44 του Ν.3979/2011 
(ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεφχοσ Α') και όπωσ θ περίπτωςθ ε' τθσ παρ. 1 
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 203 «Διατάκτθσ ςτουσ Ο.Τ.Α. α' 
βακμοφ» του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'),  

3. Τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1  του άρκρου 206: «Διαδικαςτικοφ 
χαρακτιρα ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οικονομικι λειτουργία των διμων»  του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'): «Δεν απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ζργου, προμικειασ ι γενικισ υπθρεςίασ. Για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν, απαιτείται.......... Για τθν 
προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και 
καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται....... Για τθν προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν 
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διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται 
...... »,    

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72: «Οικονομικι επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ» του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ θ  περίπτ. δ' 
τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεφχοσ Α') και ιδίωσ τθν διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ε) τθσ παρ. 1: «με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ, καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει 
τθ διακιρυξθ, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι 
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ»,   

5. Τισ διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 9 του άρκρου 209: Ρρομικειεσ–
Υπθρεςίεσ–Μελζτεσ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & 
Κοινοτικόσ Κϊδικασ »,  όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 
3731/08 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ.  1 του άρκρου 377 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ): «Για τθ ςυνοπτικι διαδικαςία 
(πρόχειρο διαγωνιςμό) απαιτείται απόφαςθ τθσ δθμαρχιακισ επιτροπισ ι του 
κοινοτικοφ ςυμβουλίου, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνδζςμων, νομικϊν τουσ 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα ςυνταςςόμενα 
τεφχθ»,  

6. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4  του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42/23.02.2007 τεφχοσ Αϋ) και ιδίωσ τθν παρ. 6 τθσ με αρικμό Εγκυκλίου 25 του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ  Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, 

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’): 
«Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

8. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-

Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) 
και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

9. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο», 

10. Τισ διατάξεισ  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων… », 

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

12. Τισ διατάξεισ  τθσ με αρικμό 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
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13. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 
Αξίασ», 

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

15. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά 
Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα», 

16. Τισ διατάξεισ του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 
πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 

17. Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
Διατάκτεσ», 

18. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ 
και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που 
διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου 
τθσ. 

 

Άρκρο 3º 

Συμβατικά τεφχθ 

 

Συμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ είναι: 
1. Θ Διακιρυξθ. 
2. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

3. Θ Τεχνικι περιγραφι 

4. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

5. Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ & τιμολόγιο προςφοράσ 

6. Θ Τεχνικι και θ Οικονομικι Ρροςφορά του Ρρομθκευτι, κακϊσ και τα πλιρθ τεχνικά και 
περιγραφικά ςτοιχεία, που 

    κα δοκοφν με τθν προςφορά. 
 

Άρκρο 4º 

Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ- υποβολισ προςφορϊν 

1. Θ προμικεια κα διενεργθκεί μετά από ςυλλογι ςφραγιςμζνων προςφορϊν και μετά τθν 
ανάρτθςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και τθ δθμοςίευςθ αυτισ ςτθν ιςτοςελίδα του 
φορζα υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ (περίλθψθ 
διακιρυξθσ) μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ ζδρασ του Νομοφ, πζντε 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν διενζργειά του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ του Ν. 4412/2016, αλλά και τισ τροποποιιςεισ του άρκρου 18 του N. 4469/17 
(ΦΕΚ 62/03.05.2017 τεφχοσ Α’). 
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2. Το κριτιριο για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα, από 
οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει τθσ τιμισ. 
 

3. Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
 

4. Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ κα ςυμμετάςχει υποχρεωτικά για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ τθσ 
προμικειασ. 
  

Άρκρο 5º 

Δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ  
Θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ βαραίνει τον ανάδοχο,  ςφμφωνα με τθν διάταξθ 
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 & τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του Ν. 3548/2007, ςε 
ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ 35 & άρκρο 379 παράγραφοσ 12 
του Ν. 4412/2016.  
 

 

 

 

Άρκρο 6º 

Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ / Σφναψθ Σφμβαςθσ 

Στον προμθκευτι ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ, αποςτζλλεται 
ςχετικι ανακοίνωςθ. Με τθν αποςτολι τθσ ανακοίνωςθσ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι 
ςυνάφκθκε και ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςζλκει  για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ 
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105: «Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ» 

του Ν. 4412/2016. 
Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ θ ςφμβαςθ καταρτίηεται από τον φορζα και 
υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, όπωσ ορίηεται ςτο Ν. 4412/2016. 
 

Άρκρο 7º 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για ζνα μινα μετά τθν 
θμερομθνία λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
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παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 
 

Άρκρο 8º 

Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεφχοσ Α'): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 
και ιδίωσ των άρκρων 200 ζωσ 205:Κοινζσ διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων 
προμικειασ αγακϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, και των άρκρων 206 ζωσ 215: 
Διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων προμικειασ αγακϊν του ιδίου νόμου, του ν. 
4270/2014, του Ρ.Δ. 80/2016, οι όροι τθσ διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ,  του 
ςυμφωνθτικοφ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

Άρκρο 9º 

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ -  Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ 

 

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 130 του Ν. 4412/2016):  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτασ τουσ. 
Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 202 του Ν. 4412/2016): 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
α) Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά. 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ και 
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 

Άρκρο 10º 

Τρόποσ πλθρωμισ - Δικαιολογθτικά πλθρωμισ -  Εξόφλθςθ τιμιματοσ 

 

Τρόποσ πλθρωμισ: 
Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται τμθματικά ι ςυνολικά με τθν εξόφλθςθ του 100% ζκαςτου 
τιμολογίου, μετά τθν  οριςτικι (ποιοτικά και ποςοτικά) παραλαβι του ςυνόλου του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ από το 
Διμο Φαιςτοφ. 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4412__16_fek_147__08-08-2016_teyxos_a_dhmosies_symbaseis_ergwn_promh8eiwn_kai_yphresiwn_prosarmogh_stis_odhgies_2014__24__ee_kai_2014__25__ee/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4412__16_fek_147__08-08-2016_teyxos_a_dhmosies_symbaseis_ergwn_promh8eiwn_kai_yphresiwn_prosarmogh_stis_odhgies_2014__24__ee_kai_2014__25__ee/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4412__16_fek_147__08-08-2016_teyxos_a_dhmosies_symbaseis_ergwn_promh8eiwn_kai_yphresiwn_prosarmogh_stis_odhgies_2014__24__ee_kai_2014__25__ee/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4412__16_fek_147__08-08-2016_teyxos_a_dhmosies_symbaseis_ergwn_promh8eiwn_kai_yphresiwn_prosarmogh_stis_odhgies_2014__24__ee_kai_2014__25__ee/
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν προμικεια, μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ και κα γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. Θ μεταφορά των ειδϊν κα γίνεται με 
κακαρά μεταφορικά μζςα του προμθκευτι. 
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει από τον Διμο ςε Ευρϊ, με τθν ζκδοςθ του 
αντιςτοίχου χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομα του δικαιοφχου, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία "περί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των διμων και 
κοινοτιτων" και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
όπωσ ιςχφουν, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου και τθν προςκόμιςθ των αντιςτοίχων 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ ςτο λογιςτιριο του Διμου.  
Θ πλθρωμι κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, του πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ υπθρεςίεσ του Διμου που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) και των ςχετικϊν διατάξεων. 
Δικαιολογθτικά πλθρωμισ: 
Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα 
εξισ (Άρκρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016): 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 
208. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν. 
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό. 
Εξόφλθςθ τιμιματοσ: 
Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να εξοφλεί τον Ρρομθκευτι μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ 
από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου και εφόςον ο τελευταίοσ προςκομίςει τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι κακυςτεριςει από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία παραλαβισ από αυτιν του 
τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου εγγράφου, τότε θ Ανακζτουςα Αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ 
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ), κακίςταται 
υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον Ρρομθκευτι. 

 

Άρκρο 11º 

Χρόνοσ, τόποσ παράδοςθσ και παραλαβι τθσ προμικειασ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν προμικεια, 
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μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ και κα γίνει κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι. Θ μεταφορά των ειδϊν κα γίνεται με κακαρά μεταφορικά μζςα του προμθκευτι. 
Θ  παραλαβι των υλικϊν τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν εκάςτοτε αρμόδια Επιτροπι 
Ραραλαβισ προμθκειϊν, θ οποία ορίηεται κάκε ζτοσ από τα αρμόδια όργανα, ςφμφωνα με 
όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και μπορεί να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Αν θ επιτροπι 
παραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παραδοτζων και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί, ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των παραδοτζων, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. 
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν 
λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτθτα από τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν 
ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον 
προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 
Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των παραδοτζων αυτϊν με 
άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% 
τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και ο πάροχοσ των προμθκειϊν κεωρείται ωσ 
εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςτισ προαναφερκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια παράδοςθσ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

ΑΔΑ: Ω10ΓΩΗ1-ΥΙΒ



76 

 

 

Άρκρο 12º 

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ 

1. Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 
2. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- 

παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε 
πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται 
ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
4. Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, 
που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν 
προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ 
του τόκου υπερθμερίασ. 
5. Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ 
από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, 
με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, 
εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016. 
 

Ανωτζρα βία (άρκρο 204 του Ν. 4412/2016) 
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει 
εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία. 
 

 

Άρκρο 13º 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - Αντικατάςταςθ 

1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε 
κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
2. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ 
ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ 
αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και 
αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ 
τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του 
προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 
εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε 
ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν 
απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ 
ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
3. Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν 
πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει 
χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε. 
 

 

 

Άρκρο 14º 

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα 
του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ν.4412/2016, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά  μζςα ςτον οριηόμενο χρόνο παράδοςθσ  ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του 
Ν.4412/2016. 
2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 
ςφμβαςθ όταν: 
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.  
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει 
εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία. 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 
ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
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προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 203 
του Ν.4412/2016: 

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
β) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν. 
4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 203: «Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα 
εκπτϊτου» του Ν. 4412/2016. 
 

Άρκρο 15º 

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρκρο 16º 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ Ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθν παροφςα δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73  του Ν. 4412/2016 και, ωσ 
εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 
του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

Άρκρο 17º 

Επίλυςθ διαφορϊν - Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

(Άρκρο 205 του Ν. 4412/2016): 
 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο 
Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  
 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα Σφμβαςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ιςχφουν, των οποίων ο  Ρρομθκευτισ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε 
ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν οικονομικι και 
τεχνικι προςφορά του Ρρομθκευτι. 
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Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 203: «Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου», 206: «Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν», 207: «Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ», και 213: 
«Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ» του Τμιματοσ Λ Κοινζσ Διατάξεισ  για τθν 
Εκτζλεςθ Συμβάςεων Ρρομικειασ Αγακϊν και Ραροχισ Γενικϊν Υπθρεςιϊν και του 
Τμιματοσ ΛΛ Διατάξεισ για τθν Εκτζλεςθ Συμβάςεων Ρρομικειασ Αγακϊν του Βιβλίου Λ 
(άρκρα 2 ζωσ 221) του Ν. 4412/2016 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί 
τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 
οργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

 

 

                                             

Θ Ε Ω  Η Θ Η Κ Ε 

Μοίρεσ, 07/01/2019 

 Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 

 

 

 

ΔΑΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΙΟΣ 

 

Μοίρεσ,  07/01/2019 

Οι Συντάξαντεσ 

 

 

 

 

 

ΦΛΟΥΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

_______________ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΔΘΜΟΣ: Φαιςτοφ  
 

Τίτλοσ: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΥΟ 
ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΙΟΥ» 

 

Ρροχπολογιςμόσ: 39.999,99 ςε ΕΥΩ 

 

Χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων(Ρ.Δ.Ε.) 

 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

α/α Ρεριγραφι είδουσ Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ροςότθτα Τιμι  
Μονάδασ 

Δαπάνθ 
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1 Ρροκαταςκευαςμζνθ αίκουςα διαςτάςεων 
6,0x6,0m όπωσ περιγράφεται ςτο ζντυπο 
"Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ" (CPV: 45223820-0) 

Τεμάχιο 2,00 16.129,03 € 32.258,06 € 

 Αξία: 32.258,06 € 

ΦΡΑ 24%: 7.741,93 € 

Συνολικι 
αξία: 

39.999,99 € 

 

 

 

 

                                             

Θ Ε Ω  Η Θ Η Κ Ε 

Μοίρεσ, 07/01/2019 

 Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 

 

 

 

ΔΑΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΙΟΣ 

 

Μοίρεσ,  07/01/2019 

Οι Συντάξαντεσ 

 

 

 

 

 

ΦΛΟΥΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ – ΤΕΥΔ 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ 
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Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 

- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ ΦΑΛΣΤΟΥ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6304+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΡΑΟΔΟΣ 25ΘΣ
 ΜΑΤΛΟΥ 1 ΜΟΛΕΣ Τ.Κ. 70400+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ε. ΦΛΟΥΘΣ & Μ. ΡΘΟΥΝΑΚΘ+ 

- Τθλζφωνο: *28923-40226, 28923-40236] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *dimosfest@gmail.com] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *www.dimosfestou.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 

- ΤΛΤΛΟΣ: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΥΟ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΡΕΤΟΚΕΦΑΛΙΟΥ» 

-  CPV: [45223820-0] – Ρροκαταςκευαςμζνεσ μονάδεσ και ςτοιχεία. 

 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *   + 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΚΕΛΑ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: *01/2019+ (ΑΛΚΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ) 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi 

: 

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

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθii

; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii

 ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 
*….+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

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

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
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γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiv

: 

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

γ) *……+ 
 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

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

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

 

α) *……+ 
 

 

 

β) *……+ 
 

 

γ) *……+ 

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

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 
Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Τθλζφωνο: *……+ 
Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ 
εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ 
οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 
φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 
κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1.  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσxii·

 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασxiii· 

6.  παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv

 το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi

 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii
: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 

β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii

 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι  
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οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xix

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx

: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά 
τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi

, ςτθν Ελλάδα και 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii

 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 
 

β)*……+ 
 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 

-*……+· 
 

-*……+· 
 

 

γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 
 

β)*……+ 
 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 

-*……+· 
 

-*……+· 
 

 

γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 
όςον αφορά τθν καταβολι των 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiii

 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv

; 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv

 : 

α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ  ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν:  
*..........……] 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxix

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx

 κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................] 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi

: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα   ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που 
θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 

 

 

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

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiii

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

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

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

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

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxv

 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvi
 -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 
 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

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

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii
, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii
, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix

: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτε
σ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxli

 όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 
 

 

 

 

β) *……+ 
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxlii

 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 
 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
 

 

 

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

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι 
κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των 
υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 
διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ 
όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 
Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxliv
 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlv

 

 

 

 

Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 21/2019 

 

 

Αφοφ αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ: 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΘ 

 

ΑΜΟΥΤΑΚΘΣ ΓΕΩΓΛΟΣ         

                                                                                      1.Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

                                                                            2. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Ραραςκευι                                                             

                                                                                      3. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

                                                    4.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ                                              

                                                         

ΑΚΛΒΕΣ ΑΝΤΛΓΑΦΟ 

Ο ΡΟΕΔΟΣ  
 

ΑΜΟΥΤΑΚΘΣ ΓΕΩΓΛΟΣ 
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i
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, όλνκα θαη επώλπκν, όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

ii
 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, 

ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο 
απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 
εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 
10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ 
σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ θαη/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη 
ηα 43 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iii
 Έρεη δειαδή σο θύξην ζθνπό ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηόκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ. 

iv
 Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

v
 Δηδηθόηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξόκνηνπ θαζεζηώηνο. 

vi
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην δεύηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζολ αθορά ηα θρηηήρηα ποσ 

ζτεηίδοληαη κε ηοσς ηίηιοσς ζποσδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά προζόληα ποσ ορίδοληαη ζηελ περίπηωζε 
ζη΄ ηοσ Μέροσς ΙΙ ηοσ Παραρηήκαηος ΧΙΙ ηοσ Προζαρηήκαηος Α΄ ή κε ηελ ζτεηηθή επαγγεικαηηθή 
εκπεηρία, οη οηθολοκηθοί θορείς, κπορούλ ωζηόζο λα βαζίδοληαη ζηης ηθαλόηεηες άιιωλ θορέωλ 
κόλο εάλ οη ηειεσηαίοη ζα εθηειέζοσλ ηης εργαζίες ή ηης σπερεζίες γηα ηης οποίες απαηηούληαη οη 
ζσγθεθρηκέλες ηθαλόηεηες.” 

vii
 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε από ηνλ ππνρξεσηηθό απνθιεηζκό  γηα 
επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, όπσο δεκόζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  

viii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, 
ζ. 42). 

ix
 Σύκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκό ΔΔΔΣ (Καλνληζκόο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

x
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά όπσο 
νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωζε θαη εθαρκογή ηες Σύκβαζες ποηληθού δηθαίοσ 
γηα ηε δηαθζορά θαη ηοσ Πρόζζεηοσ ζ΄ ασηήλ Πρωηοθόιιοσ» (αθορά ζε  προζζήθε θαζόζολ ζηο λ. 
Άρζρο 73 παρ. 1 β αλαθέρεηαη ε θείκελε λοκοζεζία). 

xi
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  όπσο θπξώζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύρωζε ηες Σύµβαζες ζτεηηθά µε ηελ προζηαζία ηωλ οηθολοµηθώλ 
ζσµθερόληωλ ηωλ Εσρωπαϊθώλ Κοηλοηήηωλ θαη ηωλ ζσλαθώλ µε ασηήλ Πρωηοθόιιωλ. 

xii
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηόο ν ιόγνο 
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απνθιεηζκνύ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απόπεηξα εγθιήκαηνο, όπσο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο-πιαίζην. 

xiii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην 
λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xiv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.". 

xv
 Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ) 

θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ 
εηαηξεηώλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvi
 Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii
 Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix
 Οηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απόθαζε από ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρώξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 
δπλαηόηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνύ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιόγσ απόθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 
ηειεπηαίν εδάθην)  

xx
 Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινύζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλύεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ 
πνπ ιήθζεθαλ.  

xxi
 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνπλ 
ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεύηεξν εδάθην).  

xxii
 Σεκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζύκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε από ηνλ ππνρξεσηηθό απνθιεηζκό ιόγσ αζέηεζεο 
ππνρξεώζεσλ θαηαβνιήο θόξσλ ή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνύο 
ιόγνπο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, όπσο δεκόζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  
όηαλ ν απνθιεηζκόο ζα ήηαλ ζαθώο δπζαλάινγνο, ηδίσο όηαλ κόλν κηθξά πνζά ησλ θόξσλ ή ησλ 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
ελεκεξώζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζό πνπ νθείιεηαη ιόγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ 
όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν 
δελ είρε ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζύκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 73, πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiii
 Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxiv
 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ζηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
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xxv

 . Η απόδνζε όξσλ είλαη ζύκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ 
Καλνληζκό ΔΔΔΣ (Καλνληζκόο ΔΔ 2016/7) 

xxvi
 Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxvii
 Δθόζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 
αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxviiiΌπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

xxix
 Πξβι άξζξν 48. 

xxx
 Η απόδνζε όξσλ είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη από 

ηνλ Καλνληζκό ΔΔΔΣ (Καλνληζκόο ΔΔ 2016/7) 

xxxi
 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκώκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκύξην (1.000.000) 
επξώ εθηόο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxii
 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από 
ορηζκέλα θράηε κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη 
ζηο Παράρηεκα ασηό. 

xxxiiiΜόλνλ εθόζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxiv
 Μόλνλ εθόζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxv
 Π.ρ αλαινγία κεηαμύ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ  

xxxvi
 Π.ρ αλαινγία κεηαμύ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ  

xxxvii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα δεηούλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε 
εκπεηξίαο  πνπ σπερβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxviii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα δεηούλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε 

εκπεηξίαο πνπ σπερβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xxxix
 Πξέπεη λα απαξηζκνύληαη όιοη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηόζν 
δεκόζηνπο όζν θαη ηδησηηθνύο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xl
 Όζνλ αθνξά ην ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλόηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελόηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ρσξηζηά έληππα 
ΤΔΥΓ. 

xli
 Ο έιεγρνο πξόθεηηαη λα δηελεξγείηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθόζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ 

νλόκαηόο ηεο από αξκόδην επίζεκν νξγαληζκό ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηώλ. 

xlii
 Δπηζεκαίλεηαη όηη εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έτεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζύκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ ελ ιόγσ ηκήκαηνο, ηόηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηό ΤΔΥΓ γηα ηνπο 
ζρεηηθνύο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελόηεηα Γ αλσηέξσ.  

xliii
 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xliv
 Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlv
 Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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