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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Τίτου 1 
Ταχ. Κώδικας: 71202 Ηράκλειο Κρήτης 
Πληροφορίες: Μανόλης Φωτάκης 
Τηλ. 2813-409206 
Φαξ: 2813-409235        Ηράκλειο: 25 Aπριλίου 2017 
Εmail: fotakis-m@heraklion.gr       Αρ. Πρωτ.: 45642 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
«Παροχή υπηρεσιών για την Διερεύνηση του αποθέματος δημοτικών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου και 

κατηγοριοποίηση σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες» στο πλαίσιο του έργου Integrated Management Support for 
Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings-IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178) που έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MED» 
 
Τύπος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός 

 
Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης       

σχέσης ποιότητας – τιμής 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 32.258,00 Ευρώ 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ: 39.999,92 Ευρώ 
 

Χρονική διάρκεια του Έργου: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
 

CPV: 79330000-6  (Yπηρεσίες Στατιστικής) 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 

   

12/05/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 π.μ. 
   

 
   ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Δήμος Ηρακλείου 

          Κτίριο Loggia 
 
Αγίου Τίτου 1, 71202 
   Ηράκλειο Κρήτης 

Αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου,  
             1ος όροφος 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στον Δήμο Ηρακλείου, Κτίριο Loggia, Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο 
Κρήτης, στο Πρωτόκολλο του Δήμου που βρίσκεται στο ισόγειο, καθημερινά από 8.00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. μέχρι και την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 11/05/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα: 14:30. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τον Δήμο Ηρακλείου, αρμόδιος Φωτάκης 
Μανόλης, Ανδρόγεω 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2813-409206, & Καραγιαννάκη Ζαφειρένια 2813 409825. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευθούν το τεύχος της διακήρυξης μέσω του ιστοτόπου του Δήμου 
Ηρακλείου (www.heraklion.gr). Το τεύχος και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο 
διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.heraklion.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(www.diavgeia.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
 
 

                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Ανάρτησης στο site του  
    Δήμου Ηρακλείου  Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 

   

26/04/2017  26/04/2017 
   

 
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 
 

Ιωάννης Αναστασάκης 

mailto:fotakis-m@heraklion.gr
http://(www.heraklion.gr)/
http://(www.heraklion.gr)/
http://www.diavgeia.gov.gr/
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Τίτου 1 
Ταχ. Κώδικας: 71202 Ηράκλειο Κρήτης 
Πληροφορίες: Μανόλης Φωτάκης 
Τηλ. 2813-409206 
Φαξ: 2813-409235       Ηράκλειο: 25 Απριλίου 2017 
Εmail: fotakis-m@heraklion.gr      Αρ. Πρωτ.: 45642 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 /Α΄/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

 
2. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-2012) 
 
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Ηρακλείου (Φ.Ε.Κ. 2122/Β΄/22-9-2011) 
 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 
5. Το Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
 
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” 

 
7. Αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – 
Ναυτιλίας και Αιγαίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
8. Το Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
 
9. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
10. Τη 1η πρόσκληση του προγράμματος Interreg Med 2014 – 2020, υποβλήθηκε το Νοέμβριου του 2015 πρόταση με 

αριθμό αναφοράς 1441794927 
 
 
 
11. Την υπ’ αριθμ. 809/26-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την αποδοχή υλοποίησης 

του προγράμματος Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings-
IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«INTERREG MED. 

 
12. Την υπ. αριθμ.310/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για την διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την Διερεύνηση του 
αποθέματος δημοτικών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου και κατηγοριοποίηση σε αντιπροσωπευτικές 
Τυπολογίες» στο πλαίσιο του έργου Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean 
PUblic buiLdings-IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «INTERREG MED». 
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13. Την καταγραφή του πρωτογενούς αιτήματος  στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –
ΚΗΜΔΗΣ αριθμός 17REQ006035990 2017-04-06. 

14.  Την καταγραφή του εγκεκριμμένου αιτήματος  στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –
ΚΗΜΔΗΣ αριθμός 17REQ006036419 2017-04-06. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για 
την Διερεύνηση του αποθέματος δημοτικών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου και κατηγοριοποίηση σε 
αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες» στο πλαίσιο του έργου Integrated Management Support for Energy efficiency in 
Mediterranean PUblic buiLdings-IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MED» 

 
Προϋπολογισμός: 32.258,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ που σήμερα είναι 24% δηλαδή 7.741,92 € Ευρώ Σύνολο 
40.000,00 €. 

 
Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον  Κ.Α. εξόδων 70-6474.005 . 

 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr), στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) στις 26/04/ 2017. 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Δήμο Ηρακλείου, Kτίριο Loggia, Aίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου 1ος όροφος, 
Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, στις 12/05/2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ. 

 

 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 11/05/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Ηρακλείου, στο Ισόγειο του Κτιρίου Loggia, Αγίου Τίτου 1 71202 Ηράκλειο Κρήτης. Προσφορές που θα 
κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

 

 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 
 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την 

παρούσα προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο 

μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τον Δήμο Ηρακλείου, αρμόδιος 
Φωτάκης Μανόλης, Ανδρόγεω 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2813-409206 & Καραγιαννάκη Ζαφειρένια 2813 
409825 

 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
 
 

Ιωάννης Αναστασάκης 
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ΑΡΘΡΟ 1. Γενικές Αρχές 
 
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις 
νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη 
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές, ούτε 
και είναι δεκτή η μερική υποβολή προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο της Προκήρυξης 

Το παρόν έργο εκπονείται στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «Integrated 
Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings - IMPULSE» 
(http://www.heraklion.gr/municipality/diasynoriaka/impulse.html) που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου «Interreg MED» (2014-2020) (http://interreg-
med.eu/) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από 
Εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) κατά 15%. Συντονιστής Εταίρος του Έργου είναι το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το Έργο εισάγει ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης για 
τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια. Η κύρια πρόκληση που 
καλείται να αντιμετωπίσει, είναι η ανάγκη των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να υλοποιήσουν 
αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το υπάρχον κτηριακό τους απόθεμα, που σε 
τοπικό επίπεδο οδηγεί σε ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). 

Το IMPULSE προβλέπει εκτενείς δράσεις στον Δήμο Ηρακλείου, καθώς και σε άλλες πόλεις σε 5 Μεσογειακές Χώρες 
(Έλτσε - Ισπανία, Κάννες - Γαλλία, Ραβέννα - Ιταλία, Όσιγιεκ - Κροατία, Μόσταρ - Βοσνία & Ερζεγοβίνη), στο πλαίσιο των 
οποίων θα εφαρμοστούν επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό αντιπροσωπευτικών 
Τυπολογιών δημοτικών κτηρίων, για την διαμόρφωση οικονομοτεχνικών βέλτιστων «πακέτων» μέτρων ενεργειακής 
αναβάθμισης για κάθε Τυπολογία και κατόπιν βιώσιμων σχεδίων σταδιακής ανακαίνισης των αντιπροσωπευτικών 
Τυπολογιών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου, σε συμφωνία με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης 
(2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ). Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα οργανωθούν σε ένα διακρατικό σύστημα 
πληροφοριών, το οποίο θα χαρτογραφεί το ενεργειακό προφίλ ενός σημαντικού δείγματος δημοτικών κτηρίων, 
συνεπώς θα αποτελέσει ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων για την προετοιμασία και την υλοποίηση σχεδίων δράσης 
ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων. Για την επικαιροποίηση και κεφαλαιοποίηση του συστήματος, προβλέπεται η 
υλοποίηση και παρακολούθηση ενός πιλοτικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης μικρής κλίμακας σε ένα δημοτικό 
κτήριο. Παράλληλα, προβλέπεται η προώθηση των αποτελεσμάτων του Έργου στις άμεσα ενδιαφερόμενες ομάδες 
στόχου, με απώτερο σκοπό την ευρύτερη χρήση του από άλλες τοπικές αρχές, π.χ. στο πλαίσιο του επιχειρησιακού/ 
αναπτυξιακού προγραμματισμού Δήμων της Μεσογείου. 

 

Το υπό προκήρυξη έργο αφορά στο παρακάτω αντικείμενο: 

 Καθορισμός αρχικού αντιπροσωπευτικού δείγματος δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Ηρακλείου 

 Συλλογή τεχνικών στοιχείων και πληροφοριών για κάθε δημοτικό κτήριο του ως άνω δείγματος, που 
σχετίζονται με την αποτίμηση της ενεργειακής επίδοσης  

 Καθορισμός κριτηρίων ομαδοποίησης/κατηγοριοποίησης των κτηρίων του αρχικού δείγματος σε 
αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες δημοτικών κτηρίων 

 Διεξαγωγή διαδικασίας κατηγοριοποίησης και ανάπτυξης «βιβλιοθήκης» Τυπολογιών δημοτικών κτηρίων 

 Τεχνική περιγραφή της κάθε Τυπολογίας δημοτικών κτηρίων.   

 
 
 

http://www.heraklion.gr/municipality/diasynoriaka/impulse.html
http://interreg-med.eu/
http://interreg-med.eu/
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ΑΡΘΡΟ 3.  Φάσεις και παραδοτέα του υπό προκήρυξη έργου 

 

3.1 Αρχικό αντιπροσωπευτικό δείγμα του αποθέματος δημοτικών κτηρίων 

Στην αρχική φάση υλοποίησης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει (σε συνεργασία) με την Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ηρακλείου) 
να καθορίσει το αρχικό δείγμα συγκεκριμένων δημοτικών κτηρίων, τα οποία εν συνεχεία θα ομαδοποιηθούν σε 
αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες. Για τον καθορισμό του αρχικού δείγματος ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

 Να επεξεργαστεί τις διαθέσιμες πληροφορίες (που μπορεί να αναζητήσει από την αναθέτουσα αρχή ή/και από 
επιτόπιες επισκέψεις στα κτήρια) που αφορούν στο σύνολο του αποθέματος δημοτικών κτηρίων, από το οποίο 
να προτείνει το αρχικό δείγμα δημοτικών κτηρίων (προς κατηγοριοποίηση/ομαδοποίηση) που θα απαρτίζεται 
από τουλάχιστον 65 δημοτικά κτήρια.  

 Να διασφαλίσει ότι το προτεινόμενο αρχικό δείγμα αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) τύπους/χρήσεις 
κτηρίων που: 

o Συναντώνται συχνότερα στο Δήμο.  

o Έχουν ικανοποιητικό δυναμικό ενεργειακής εξοικονόμησης.  

o Είναι υψηλής προτεραιότητας για ενεργειακή αναβάθμιση.  

 Να συλλέξει σχετικά στοιχεία (όπως π.χ. στο πλαίσιο εκπόνησης ΣΔΑΕ) και να καταστρώσει λίστα του αρχικού 
δείγματος (των τουλάχιστον 65) δημοτικών κτηρίων που θα συνοδεύεται από βασικά χαρακτηριστικά και 
πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτημα Α και στο Παράρτημα Β.      

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχουν δημοτικά κτήρια με ικανοποιητικό δυναμικό εξοικονόμησης και/ή 
υψηλής προτεραιότητας/προτίμησης αλλά χαμηλής συχνότητας εμφάνισης, τότε αυτά δύναται να ενταχθούν στο 
αρχικό δείγμα, μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί πρώτα η ένταξη άλλων συχνότερων τύπων/χρήσεων. 

 

Παραδοτέα  

Π1: Αρχικό δείγμα αποθέματος δημοτικών κτηρίων και τεχνικά τους χαρακτηριστικά 

Περιεχόμενο: Συμπληρωμένοι Πίνακες στοιχείων για κάθε κτήριο του αρχικού δείγματος στα υπόβαθρα (templates) στο 
Παράρτημα Α και στο Παράρτημα Β.  

Μορφή: Ηλεκτρονική Microsoft excel. 

Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική. 

 

3.2 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία κατηγοριοποίησης των κτηρίων 

Η διαδικασία της κατηγοριοποίησης των δημοτικών κτηρίων του αρχικού δείγματος θα πρέπει να οδηγήσει σε 
τουλάχιστον δέκα (10) και όχι πάνω από δεκαπέντε (15) αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες δημοτικών κτηρίων.  

Για την κατηγοριοποίηση των δημοτικών κτηρίων του αρχικού δείγματος σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει (σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή) να καθορίσει αρχικά τα κριτήρια ομαδοποίησης 
καθώς και τις αντίστοιχες τιμές ή διαστήματα/εύρη ή περιγραφές για κάθε κριτήριο. Σύμφωνα με την διεθνή 
βιβλιογραφία (http://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-database) αλλά και παρόμοια Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
(http://episcope.eu/building-typology/country/gr/) προτείνονται καταρχήν τα ακόλουθα Κριτήρια ομαδοποίησης (σε 
πλήρη αντιστοιχία και με τα ζητούμενα στοιχεία του παραδοτέου Π1): 

 Τύπος/χρήση του κτηρίου. 

 Έτος κατασκευής του κτηρίου. 

 Αριθμός ορόφων. 

 Μικτή επιφάνεια δαπέδου. 

 Τύπος κατασκευής. 

 Σύστημα θέρμανσης. 

http://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-database
http://episcope.eu/building-typology/country/gr/
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 Σύστημα ψύξης.  

Δεδομένου του σχετικά μικρού αρχικού απαιτούμενου δείγματος δημοτικών κτηρίων και του σχετικά μικρού 
αναμενόμενου πλήθους Τυπολογιών, τίθεται ως αρχική συνθήκη η υιοθέτηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) εκ των ως 
άνω κριτηρίων. Συνεπώς, ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να επιλέξει καταρχήν 
τουλάχιστον 4 κριτήρια εκ των παραπάνω προκειμένου να προχωρήσει στην ομαδοποίηση, συμπεριλαμβανομένου 
του κριτηρίου «Τύπος/χρήση του κτηρίου» που είναι υποχρεωτικό. Τα κριτήρια θα πρέπει να επιλεγούν με προσοχή 
ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες του αποθέματος δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Ηρακλείου καθώς και να 
καλύπτουν κατά το δυνατόν περισσότερο το προφίλ δόμησης και ενεργειακής κατάστασης. 

Ακολούθως, η διαδικασία της κατηγοριοποίησης θα βασιστεί στην ομαδοποίηση των δημοτικών κτηρίων του αρχικού 
δείγματος με βάση τις κοινές τιμές/διαστήματα/περιγραφές των κριτηρίων που θα έχουν υιοθετηθεί. Στο πλαίσιο αυτό 
ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να καθορίσει για κάθε κριτήριο τις επιλογές τιμών ή διαστημάτων ή περιγραφών. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, για κάθε καταρχήν προτεινόμενο κριτήριο, παρατίθενται οι κάτωθι συστάσεις ως προς τις 
τιμές/διαστήματα/περιγραφές: 

 

Κριτήριο Κατηγοριοποίησης 1 (ΚΚ1): Τύπος/χρήση κτηρίου 

Θα πρέπει να υιοθετηθούν τουλάχιστον δύο (2) τύποι/χρήσεις των κτηρίων που θα ενταχθούν στο αρχικό δείγμα 
δημοτικών κτηρίων κατά τις υποδείξεις της ενότητας 3.1.   

             

Κριτήριο Κατηγοριοποίησης 2 (ΚΚ2): Έτος κατασκευής του κτηρίου 

Ως αρχική συνθήκη προτείνεται η υιοθέτηση τουλάχιστον δύο (2) διαστημάτων ετών κατασκευής. Θα πρέπει να 
καθοριστούν οι χρονικές περίοδοι κατηγοριοποίησης των κτηρίων, π.χ. σε σχέση με το για κάθε χρονική περίοδο ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις θερμομόνωσης του κτηριακού κελύφους (βλ. παρ. 3.2.2, 
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, Γ’ έκδοση).   

 

Κριτήριο Κατηγοριοποίησης 3 (ΚΚ3): Πλήθος ορόφων 

Τα διαστήματα/εύρη ορόφων θα καθοριστούν με βάση το αρχικό δείγμα δημοτικών κτηρίων (όπως θα αποτυπωθεί στο 
Παραδοτέο Π1). Ως αρχική συνθήκη τίθεται η υιοθέτηση τουλάχιστον τριών (3ών) διαστημάτων/ευρών του αριθμού 
ορόφων, π.χ. έως 2 όροφοι (συμπεριλαμβανομένου του ισογείου, από 3 έως 5 όροφοι (συμπεριλαμβανομένου του 
ισογείου), από 6 ορόφους και πάνω (συμπεριλαμβανομένου του ισογείου). Η επιλογή των ευρών εξαρτάται από το 
αρχικό δείγμα κτηρίων, π.χ. εάν δεν υπάρχουν κτήρια άνω των 5 ορόφων, το εύρος «άνω των 6 ορόφων» δεν 
χρειάζεται.  

 

Κριτήριο Κατηγοριοποίησης 4 (ΚΚ4): Μικτή επιφάνεια δαπέδου 

Όπως και παραπάνω, η επιλογή των διαστημάτων/ευρών του εν λόγω κριτηρίου εξαρτάται αποκλειστικά από την 
επιφάνεια των κτηρίων του αρχικού δείγματος. Για παράδειγμα, εάν στο αρχικό δείγμα δεν υπάρχουν κτήρια άνω των 
10.000 m2 το διάστημα «άνω των 10.000 m2» δεν θα είχε νόημα στην κατηγοριοποίηση. Ως αρχική συνθήκη 
προτείνεται η υιοθέτηση τουλάχιστον τριών (3ων) διαστημάτων της μικτής επιφάνειας δαπέδου. 

 

Κριτήριο Κατηγοριοποίησης 5 (ΚΚ5): Τύπος κατασκευής 

Όπως και παραπάνω, ο καθορισμός των επιλογών για το εν λόγω κριτήριο εξαρτώνται από το προφίλ 
δόμησης/κατασκευής του αρχικού δείγματος δημοτικών κτηρίων που καταγράφεται στο Παραδοτέο Π1. Για την 
υιοθέτηση των πιο αντιπροσωπευτικών επιλογών ομαδοποίησης προτείνεται η διερεύνηση της κατάλληλης 
προσαρμογής των διαθέσιμων τύπων κατασκευής που καταγράφονται στο Παραδοτέο Π1.    

 

Κριτήριο Κατηγοριοποίησης 6 (ΚΚ6): Σύστημα θέρμανσης 

Ανάλογα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το αρχικό δείγμα δημοτικών κτηρίων (Παραδοτέο Π1) αποφασίζεται το 
πλήθος επιλογών του συστήματος θέρμανσης που υιοθετούνται για την κατηγοριοποίηση. Ως αρχική συνθήκη τίθεται 
η υιοθέτηση τουλάχιστον δύο (2) επιλογών, π.χ. μία επιλογή θα μπορούσε να είναι «λέβητας πετρελαίου/σωληνώσεις 
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διανομής ζεστού νερού/απλά σώματα καλοριφέρ». Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές εξαρτώνται από τα στοιχεία του 
συστήματος θέρμανσης για κάθε δημοτικό κτήριο του αρχικού δείγματος που καταγράφονται στο Παραδοτέο Π1.  

 

Κριτήριο Κατηγοριοποίησης 7 (ΚΚ7): Σύστημα ψύξης 

Ανάλογα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το αρχικό δείγμα δημοτικών κτηρίων (Παραδοτέο Π1) αποφασίζεται το 
πλήθος επιλογών του συστήματος ψύξης που υιοθετούνται για την κατηγοριοποίηση. Ως αρχική συνθήκη τίθεται η 
υιοθέτηση τουλάχιστον δύο (2) επιλογών, π.χ. «τοπικές αντλίες θερμότητας», «κεντρικός υδρόψυκτος ψύκτης/Fan 
coils». Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές εξαρτώνται από τα στοιχεία του συστήματος ψύξης για κάθε δημοτικό κτήριο 
του αρχικού δείγματος που καταγράφονται στο Παραδοτέο Π1. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να (ανα-)προσαρμόζει τις προαναφερόμενες αρχικές συνθήκες ως προς τα 
υιοθετούμενα κριτήρια και/ή τις αντίστοιχες επιλογές τιμών ή ευρών ή περιγραφών, όπου αυτό απαιτείται, με στόχο 
την ομαδοποίηση του αρχικού δείγματος δημοτικών κτηρίων σε τουλάχιστον δέκα (10) και όχι πάνω από δεκαπέντε 
(15) αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες. Για παράδειγμα: 

 Εάν ακολουθώντας τις αρχικές υποδεικνυόμενες συνθήκες τελικά προκύψουν κάτω από δέκα (10) Τυπολογίες, 
τότε αναμένεται η προσαύξηση των κριτηρίων ή/και των τιμών/διαστημάτων/περιγραφών για κάποια 
κριτήρια.  

 Εάν ακολουθώντας τις αρχικές υποδεικνυόμενες συνθήκες τελικά προκύψουν πάνω από δεκαπέντε (15) 
Τυπολογίες, τότε αναμένεται η ακύρωση κριτηρίων ή/και των τιμών/διαστημάτων/περιγραφών για κάποια 
κριτήρια.  

 

Παραδοτέα  

Π2: Αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες δημοτικών κτηρίων 

Περιεχόμενο: Λίστα των Τυπολογιών δημοτικών κτηρίων του αρχικού δείγματος με ανασύνταξη του Πίνακα στο 
Παράρτημα Α ως ακολούθως: 

 Τα ζητούμενα στοιχεία στα πεδία γκρι χρώματος παραμένουν ως έχουν για κάθε κτήριο του αρχικού δείγματος. 

 Τα ζητούμενα στοιχεία σε τουλάχιστον τέσσερα (4) πεδία γαλάζιου χρώματος, που θα έχουν επιλεγεί ως 
Κριτήρια Κατηγοριοποίησης, δηλώνονται πλέον ως διαστήματα ή επιλογές για κάθε κτήριο του αρχικού 
δείγματος. Για παράδειγμα, όταν κάποιο κτήριο έχει τρεις (3) ορόφους (συμπεριλαμβανομένου του Ισογείου) 
τότε για το Κριτήριο Κατηγοριοποίησης 3 (ΚΚ3) μπορεί να τεθεί το διάστημα «3-5». Για την διευκόλυνση της 
διαδικασίας, προτείνεται η δημιουργία των κατάλληλων «επιλογών από λίστα» (dropdown lists) από όπου 
μπορούν να επιλέγονται τα αντίστοιχα διαστήματα ή περιγραφές για κάθε ένα από τα τουλάχιστον τέσσερα (4) 
Κριτήρια Κατηγοριοποίησης.  

 Προστίθεται μία στήλη (πρώτη από δεξιά του Πίνακα στο Παράρτημα Α) όπου δηλώνεται το κωδικοποιημένο 
όνομα της Τυπολογίας στην οποία ανήκει κάθε δημοτικό κτήριο του αρχικού δείγματος, για παράδειγμα ΤΔΚ1 
(Τυπολογία Δημοτικού Κτηρίου 1) ή PBT1 (Public Building Typology 1).  

Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει η ομαδοποίηση της λίστας του αρχικού δείγματος δημοτικών κτηρίων στις Τυπολογίες 
ΤΔΚ1, ΤΔΚ2,…,ΤΔΚi (όπου 10 ≤ i ≤ 15). Για την ολοκλήρωση του παραδοτέου θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή excel-
based υπόβαθρο (template) (στην Αγγλική γλώσσα) όπου ο Ανάδοχος θα μπορεί να εισάγει τα σχετικά dropdown lists 
για κάθε Κριτήριο Κατηγοριοποίησης καθώς και τα κωδικοποιημένα ονόματα των Τυπολογιών στις οποίες 
κατηγοριοποιείται το αρχικό δείγμα δημοτικών κτηρίων. Το διαθέσιμο υπόβαθρο παρατίθεται με όρους «εκτύπωσης 
οθόνης» (print screen) στο Παράρτημα Γ.       

Μορφή: Ηλεκτρονική Microsoft excel. 

Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική. 

 

Π3: Πρωτόκολλο/μεθοδολογία κατηγοριοποίησης του αποθέματος δημοτικών κτηρίων 

Περιεχόμενο: Έκθεση/αναφορά περιγραφής της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε (συλλογή στοιχείων, τυχόν 
υπολογιστικά εργαλεία, κτλ.) για την Κατηγοριοποίηση του αρχικού δείγματος δημοτικών κτηρίων σε 



 
 

9 
 

αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες. Η μεθοδολογία θα παρουσιάζεται ως πρωτόκολλο/οδηγός κατηγοριοποίησης ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. άλλοι Δήμοι και/ή Περιφέρειες), με περιγραφή της 
εξειδίκευσης εφαρμογής στο Δήμο Ηρακλείου.  

Μορφή: Ηλεκτρονική Έκθεση/αναφορά σε υπόβαθρο (template) Microsoft word που θα δοθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική. 

  

3.3 Επιλογή και περιγραφή «Εκπροσώπων» κτηρίων κάθε Τυπολογίας 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου, για κάθε Τυπολογία δημοτικών κτηρίων ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
λεπτομερή τεχνική περιγραφή μέσω της καταγραφής στοιχείων για ένα κτήριο «εκπρόσωπο» (Ambassador) της κάθε 
Τυπολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία κατηγοριοποίησης θα οδηγήσει σε Τυπολογίες κτηρίων, κάθε μία από τις 
οποίες είναι αντιπροσωπευτική για ένα πλήθος κτηρίων. Έστω, για παράδειγμα, ότι η Τυπολογία ΤΔΚ5 αντιπροσωπεύει 
επτά (7) κτήρια, τότε ένα από αυτά μπορεί να επιλεγεί ως το κτήριο «εκπρόσωπος» ή «πρεσβευτής» της Τυπολογίας για 
το οποίο θα πρέπει να συλλεχθούν συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία που αφορούν στο κέλυφος, στα συστήματα και στο 
Πρόγραμμα λειτουργίας του κτηρίου «εκπροσώπου» και των συστημάτων του. Με τον τρόπο αυτό, εάν για παράδειγμα 
η διαδικασία κατηγοριοποίησης οδηγήσει σε 13 Τυπολογίες, τότε ένα κτήριο από κάθε Τυπολογία μπορεί να επιλεγεί 
ως το κτήριο «εκπρόσωπος» της κάθε Τυπολογίας, δηλ. συνολικά (εν προκειμένω) 13 κτήρια «εκπρόσωποι».  

Ο Ανάδοχος (σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή) θα πρέπει να επιλέξει ως κτήρια «εκπροσώπους» εκείνα με την 
μέγιστη διαθέσιμη τεχνική πληροφορία, π.χ. σχέδια, κατασκευαστικά/δομικά στοιχεία, ιδιότητες συστημάτων 
ψύξης/θέρμανσης, κτλ. Τέλος, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την καταγραφή των ζητούμενων τεχνικών στοιχείων για κάθε 
κτήριο «εκπρόσωπο» της κάθε Τυπολογίας και την συμπλήρωση των σχετικών Μητρώων στο Παράρτημα Δ (όπου 
απαιτείται, προβλέπεται η επέκταση των Μητρώων, π.χ. όταν υπάρχουν άνω των 3ων τύπων δομικών στοιχείων ή 
συστημάτων). Παράλληλα, για κάθε κτήριο «εκπρόσωπο», ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την συγκέντρωση ό,τι διαθέσιμων 
σχεδίων υπάρχουν για το κτήριο, Αρχιτεκτονικά και Η/Μ σε ηλεκτρονική μορφή (dwg ή dxf). Για όποια σχέδια υπάρχει 
διαθεσιμότητα μόνο σε έντυπη μορφή, αυτά δύναται να συγκεντρωθούν ως σαρωμένα (scanned), σε κλίμακα, ψηφιακά 
αντίγραφα των έντυπων σχεδίων (διασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή ευκρίνεια). Στην περίπτωση καμίας 
διαθεσιμότητας σχεδίων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει σκαριφήματα (τουλάχιστον για τις κατόψεις ορόφων) σε 
ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή, όπου θα αποτυπώνονται τα παρακάτω στοιχεία ανά όροφο: 

- Οι βασικές διαστάσεις του κτηρίου και των βασικών δομικών του στοιχείων (ανοίγματα, πιλοτές, οροφές, πρόβολοι, 
κτλ.).  

- Το είδος των Η/Μ συστημάτων  που εξυπηρετούν κάθε χώρο του κτιρίου, όσον αφορά  τη θέρμανση, ψύξη, αερισμό, 
φωτισμό, κτλ. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης και ευδιάκριτη αντιστοιχία των στοιχείων που 
συμπληρώνονται στους Πίνακες στο Παράρτημα Δ με τα ως άνω σχέδια.  

      

Παραδοτέα  

Π4: Τεχνικές πληροφορίες κτηρίων «εκπροσώπων» των Τυπολογιών δημοτικών κτηρίων 

Περιεχόμενο: Ένα αρχείο με τα συμπληρωμένα υπόβαθρα/μητρώα (templates) του Παραρτήματος Δ και συνοδευτικά 
σχέδια (όπως ζητούνται παραπάνω) σε ψηφιακή μορφή, για κάθε κτήριο «εκπρόσωπο».   

Μορφή: (α) Ένα ηλεκτρονικό αρχείο Microsoft excel που περιλαμβάνει τα συμπληρωμένα υπόβαθρα του 
Παραρτήματος Δ σε διαφορετικό φύλλο εργασίας για κάθε κτήριο «εκπρόσωπο», (β) Ένας ηλεκτρονικός φάκελος με τα 
ζητούμενα σχέδια σε ψηφιακή μορφή για κάθε κτήριο «εκπρόσωπο».  

Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική (Τα συνοδευτικά σχέδια προαιρετικά στην Αγγλική γλώσσα. Τα υπόβαθρα του 
Παραρτήματος Δ στην Αγγλική γλώσσα θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή). 

 

3.4 Αξιολόγηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης  

Κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου, ο Δήμος Ηρακλείου ως Εταίρος θα συνεργάζεται με τον Συντονιστή Εταίρο 
του IMPULSE, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με στόχο την τεχνο-οικονομική 
ανάλυση και αξιολόγηση βέλτιστων και εφικτών μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης των «εκπροσώπων» κτηρίων. Στο 
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πλαίσιο αυτής της φάσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των Υπηρεσιών του 
Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου στα παρακάτω: 

 Συλλογή και περαιτέρω εξειδίκευση των πληροφοριών και τεχνικών στοιχείων των «εκπροσώπων» κτηρίων 
που δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο της ενεργειακής ανάλυσης που θα υλοποιηθεί από το ΚΑΠΕ.  

 Για επιλεγμένα κτήρια εκ των «εκπροσώπων», αποτίμηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης (που 
προκύπτουν από την παραπάνω ενεργειακή ανάλυση) με βάση την εθνική μεθοδολογία υπολογισμών 
ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.  

 Για τουλάχιστον ένα κτήριο εκ των «εκπροσώπων», εξειδίκευση της πραγματικής υλοποίησης των τεχνο-
οικονομικά βέλτιστων παρεμβάσεων από πλευράς τεχνικής εφαρμογής και κόστους με σκοπό την αξιοποίηση 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης.     

 Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, περιγραφών και στοιχείων που δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο των 
επικοινωνιών με το ΚΑΠΕ.  

 Γενική υποστήριξη στο πλαίσιο συντονισμού με το ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου.  

      

Παραδοτέα  

Π5: Τεχνική έκθεση στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων   

Περιεχόμενο: Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει: (α) Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που θα αξιοποιηθούν στις 
ενεργειακές αναλύσεις των «εκπροσώπων» κτηρίων, (β Αποτίμηση των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης για 
επιλεγμένα κτήρια «εκπροσώπους», (γ) Αξιολόγηση τεχνικής εφαρμογής και κόστους των παρεμβάσεων ενεργειακής 
αναβάθμισης για τουλάχιστον ένα κτήριο «εκπρόσωπο», (δ) Τεχνικές εκθέσεις και Πεπραγμένα στο πλαίσιο 
συντονισμού με το ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου.    

Μορφή: Ηλεκτρονική Έκθεση/αναφορά σε υπόβαθρο (template) Microsoft word που θα δοθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή.  

Γλώσσα: Ελληνική.  

 

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι όλα τα υπόβαθρα στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ είναι δυνατό να τροποποιηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή (με μικρές πάντως αλλαγές) κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου 
και με γνώμονα πάντα την συγκέντρωση περιεκτικής πληροφορίας που θα χαρακτηρίζει επαρκώς την υφιστάμενη 
κατάσταση του αρχικού αντιπροσωπευτικού δείγματος δημοτικών κτηρίων αλλά και του κάθε κτηρίου «εκπροσώπου».     

 
Ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και να παρέχει στον 
Ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να υποβοηθά την προώθηση των 
εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο Άρθρο 3 και στο 
χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. 
 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις (οδηγούς εφαρμογής, εργαλεία, 
συστήματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
Interreg MED. 
 
Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να τις 
ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4.  Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης παραδοτέων  

Τα Παραδοτέα Π1-Π4 θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των πρώτων πέντε (5) μηνών υλοποίησης του έργου (από την 
υπογραφή της σύμβασης). Το Παραδοτέο Π5 μπορεί να ολοκληρωθεί το πολύ μετά την παρέλευση δέκα (10) μηνών 
από την έναρξη του έργου (από την υπογραφή της σύμβασης).    
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Παραδοτέο Π1: 

Αρχικό δείγμα αποθέματος δημοτικών 

κτηρίων και τεχνικά τους χαρακτηριστικά 

 

5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Παραδοτέο Π2: 

Αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες δημοτικών 

κτιρίων 

Παραδοτέο Π3: 

Πρωτόκολλο/μεθοδολογία κατηγοριοποίη-

σης του αποθέματος δημοτικών κτηρίων 

Παραδοτέο Π4: 

Τεχνικές πληροφορίες κτηρίων 

«εκπροσώπων» των Τυπολογιών 

δημοτικών κτηρίων 

Παραδοτέο Π5: 

Τεχνική έκθεση στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης των μέτρων ενεργειακής 

αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 

 

10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5. Τρόπος πληρωμής  

Η αμοιβή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των αντίστοιχων παραδοτέων και την παραλαβή τους από 
την Αναθέτουσα Αρχή (μετά και την ενσωμάτωση των όποιων διορθώσεων/σχολίων, που μπορεί να έχει η Αναθέτουσα 
Αρχή, από τον Ανάδοχο), όπως παρακάτω: 

• Με την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π1, ποσό ίσο με το 30% του συμβατικού τιμήματος. 

• Με την ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π2 και Π3, ποσό ίσο με το 40% του συμβατικού τιμήματος. 

• Με την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π4 ποσό ίσο με το 20% του συμβατικού τιμήματος. 

• Με την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π5 ποσό ίσο με το 10% του συμβατικού τιμήματος. 

 
 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 
 
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,10% 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011), για τα οποία σύμφωνα με τον 
νόμο είναι υπόχρεος. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευθούν το τεύχος της διακήρυξης μέσω του ιστοτόπου του Δήμου 
Ηρακλείου (www.heraklion.gr). Το τεύχος και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθούν και σε ηλεκτρονική μορφή 
στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.heraklion.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
 
 

ΑΡΘΡΟ 7. Δικαίωμα συμμετοχής 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή ενώσεις νομικών με 
φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει 
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με 

http://(www.heraklion.gr)/
http://(www.heraklion.gr)/
http://www.diavgeia.gov.gr/


 
 

12 
 

το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού όλες τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής.  

 

Α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ενεργειακής ανάλυσης και 
αποτίμησης κτηρίων του τριτογενούς τομέα. 

Το παραπάνω τεκμηριώνεται εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος εντός της τελευταίας πενταετίας (δηλ. τα έτη 2012 έως 
και 2016) έχει υλοποιήσει: 

Α1. Ενεργειακή ανάλυση (με υπολογισμό δεικτών ενεργειακής επίδοσης, π.χ. στο πλαίσιο ενεργειακής μελέτης ή 
επιθεώρησης ή σχεδίων δράσης ενεργειακής αναβάθμισης) για κτήρια τριτογενούς τομέα τουλάχιστον δύο (2) 
διαφορετικών χρήσεων/τύπων.  

ΚΑΙ 

Α2. Ενεργειακή ανάλυση (με υπολογισμό δεικτών ενεργειακής επίδοσης, π.χ. στο πλαίσιο ενεργειακής μελέτης ή 
επιθεώρησης ή σχεδίων δράσης ενεργειακής αναβάθμισης) για τουλάχιστον δύο (2) κτήρια τριτογενούς τομέα 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου άνω των 1.000 τ.μ. το καθένα (μπορεί να είναι κτήρια εκ των παραπάνω στο Α1).  

 

Β. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην συλλογή και επεξεργασία 
στοιχείων/δεδομένων/δεικτών αποτίμησης της ενεργειακής επίδοσης.   

Το παραπάνω τεκμηριώνεται εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει υλοποιήσει: 

Β1. Τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την συλλογή στοιχείων/ πληροφοριών/ μετρήσεων 
και για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση του ισοζυγίου ενέργειας αστικού περιβάλλοντος (ενδεικτικά, για την ανάπτυξη 
του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων) την τελευταία πενταετία.  

 

Γ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που να αφορά σε 
ενεργειακά θέματα. 

Το παραπάνω τεκμηριώνεται εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
(ΙSO 9001) που να αφορά σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ).  Σε 
περίπτωση ένωσης νομικού με φυσικό πρόσωπο, το πιστοποιημένο σύσημα διαχείρισης ποιότητας θα το διαθέτει το 
νομικό πρόσωπο. 

 

Δ. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2013, 2014, 2015) του υποψήφιου 
αναδόχου θα πρέπει να είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 50.000,00€. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών για κάθε μία χρήση, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ανωτέρω τιθέμενο όριο. 

i) Για τις προϋποθέσεις Α και Β παραπάνω, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει κατάλογο παραδόσεων 
(έργων ή μελετών ή υπηρεσιών) συμπληρώνοντας για κάθε μία τα ζητούμενα στοιχεία (στοιχεία τεκμηρίωσης που 
αφορούν σε επιστημονικά άρθρα στελέχους/ων της ομάδας έργου του υποψήφιου αναδόχου, είναι αποδεκτά εφόσον 
πρόκειται για δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές) του παρακάτω Πίνακα: 

 

 

Α/Α Πελάτης/Αποδέκτης 
παράδοσης 

Τίτλος έργου 
ή μελέτης ή 

Πρόγραμμα 
χρηματοδότησης (εάν 

Σύντομη 
περιγραφή 

Διάρκεια 
εκτέλεσης 

Ελάχιστες 
απαιτούμενες 

Ηλεκτρ/ός 
σύνδεσμος 
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(συμπληρώνονται 
στοιχεία επικοινωνίας 
του φορέα ή ιδιώτη ή 
εκδότη εάν πρόκειται 
για δημοσίευση) 

υπηρεσίας πρόκειται για παραδόσεις 
που αφορούν σε έργα στο 
πλαίσιο Ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων)  

έργου του 
υποψήφιου 
αναδόχου 

(Από-έως)1 προϋποθέσεις 
που 
εκπληρώνονται 
(εκ των Α1, Α2, 
Β1) 

πρόσβασης στο 
έργο ή μελέτη ή 
σε σχετικά 
στοιχεία/ 
αποτελέσματα 
(εάν υπάρχει)  

1 Π.χ. Δήμος  … Π.χ. Horizon 2020 … … Π.χ. Α1 και Β1 www. 

2 … … … … … … … 

Για κάθε μία από τις παραπάνω παραδόσεις, υποβάλλονται περαιτέρω στοιχεία τεκμηρίωσης, και συγκεκριμένα:  

- εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται: πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή ή/και όποιο άλλο 
έγγραφο (τιμολόγιο, σύμβαση, κλπ) χρειάζεται με το οποίο να πιστοποιείται το αντικείμενο που εκτέλεσε ο υποψήφιος 
ανάδοχος (και συμφωνεί με τα αντικείμενα στα οποία ζητείται εμπειρία), 
 
- εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται: Αποδεικτικό έγγραφο ή 
παραστατικό (τιμολόγιο, σύμβαση, κτλ.) με το οποίο πιστοποιείται το αντικείμενο που εκτέλεσε ο υποψήφιος ανάδοχος 
(και συμφωνεί με τα αντικείμενα στα οποία ζητείται η εμπειρία). Εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή 
δεν υπάρχουν παραστατικά, Υπεύθυνη δήλωση ή Βεβαίωση του Πελάτη, όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο 
Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με το οποίο πιστοποιείται η διάρκεια και το είδος του έργου που 
υλοποίησε ο υποψήφιος ανάδοχος (και συμφωνεί με τα αντικείμενα στα οποία ζητείται εμπειρία).   
 
- εάν πρόκειται για δημοσίευση επιστημονικού άρθρου υποβάλλονται: Στοιχεία της δημοσίευσης (π.χ. τίτλος 
επιστημονικού περιοδικού ή συνεδρίου, αριθμ. Τόμου, αριθμ. Τεύχους, Έτος δημοσίευσης, doi, ISBN, ISSN, κτλ.), 
συγγραφείς, περίληψη της δημοσίευσης και (εάν υπάρχει) ηλεκτρονικός σύνδεσμος που οδηγεί στην δημοσίευση ή σε 
στοιχεία αυτής (π.χ. περίληψη, βασικά συμπεράσματα, κτλ.).  
 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης με απευθείας επικοινωνία με τους επικαλούμενους Πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Διαγωνιζόμενος. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο 
τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

 

ii) Για την προϋπόθεση Γ παραπάνω, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό ισχύον πιστοποιητικό 
από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. 

 

iii) Για την προϋπόθεση Δ παραπάνω, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αποδεικτικά οικονομικής 
ευρωστίας, ήτοι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας (αντίγραφα ισολογισμών, ή 
αντίγραφα των εντύπων Ε3 των τελευταίων τριών ετών 2013, 2014, 2015). 

 

Ε. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει στην ομάδα έργου τουλάχιστον: 

Ε1. Ένα στέλεχος Μηχανικό ΑΕΙ με τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική και/ή ερευνητική εμπειρία σε θέματα 
ενεργειακών τεχνολογιών και εφαρμογών. 

Ε2. Ένα στέλεχος Μηχανικό ΑΕΙ με τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία, πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή 
κτιρίων που να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον 
τριάντα (30) κτηρίων. Μεταξύ αυτών, να έχει ολοκληρώσει την έκδοση ΠΕΑ για κατ’ ελάχιστον δύο (2) μεγάλα κτήρια 
(άνω των 500 τ.μ. το καθένα) εντός της τελευταίας διετίας (2015-2016).      

                                                                 
1 Εισάγεται το έτος δημοσίευσης εάν πρόκειται για δημοσίευση επιστημονικού άρθρου.  
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Ε3. Ένα στέλεχος πτυχιούχος ΑΕΙ (μπορεί να είναι ένας εκ των παραπάνω) με επαγγελματική και/ή ερευνητική εμπειρία 
στη στατιστική επεξεργασία στοιχείων/δεδομένων/δεικτών ενεργειακής αποτίμησης.  

Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

- Πίνακας όπου για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου θα δίνεται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, η βαθμίδα 
εκπαίδευσης και η σχετική με το υπό προκήρυξη έργο εμπειρία σε έτη. Επίσης, θα προσδιορίζεται το στέλεχος που θα 
είναι ο Συντoνιστής/Υπεύθυνος της ομάδας έργου. 

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου. 

- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή αντίγραφο πτυχίου για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου. 

- Ειδικότερα για το στέλεχος που είναι ενεργειακός επιθεωρητής υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία της ζητούμενης 
εμπειρίας όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ καθώς και το εμβαδόν επιφάνειας του κτηρίου, π.χ. 
τιμολόγια/αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και/ή το ΠΕΑ. 

- Υπεύθυνες δηλώσεις των στελεχών για το αληθές των υποβληθέντων βιογραφικών στοιχείων.  

 

Στις περιπτώσεις ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά η οποία, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, ισχύουν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

 όλα τα πρόσωπα της Ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης λειτουργίας τους στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία 
σύνδεσης με την Ε.Ε. 

 στην προσφορά θα δηλώνεται ένα μέλος της Ένωσης /Κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 
διοίκηση όλων των μελών της ένωσης /κοινοπραξίας. 

 Επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, αρκεί όμως 
συνολικά να καλύπτονται όλες. Ομοίως, στην περίπτωση ανάληψης μέρους του έργου από εξωτερικό 
συνεργάτη (υπεργολαβία) είναι αποδεκτή η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τους συμβαλλόμενους, 
αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν: 

 
α. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν και στην οποία θα αναφέρουν τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
 
β. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου σύμφωνα με 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης 
 

γ. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης) όπου θα δηλώνεται 
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 
& 74 του ν.4412/2016 και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν.4412/2016 (άρθρο 8 της 
παρούσας Διακήρυξης).  
Το ΤΕΥΔ, στο οποίο δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 
υποβάλλεται: γα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 
Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, γβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

δ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους 
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ΑΡΘΡΟ 10. Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν 
από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, 
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους, 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους. 
 
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς 

τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να 

ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 
 
Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς ή 
μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφόσον αυτός την 
αποδεχτεί. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 
 
Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε ένα (1) αντίτυπο , όπου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, στοιχεία επικοινωνίας) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ και να γράφει 
ευκρινώς τις ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 
 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης 
Υπόψιν αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού 

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«Παροχή υπηρεσιών για την Διερεύνηση του αποθέματος δημοτικών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου και 
κατηγοριοποίηση σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες» στο πλαίσιο του έργου Integrated Management Support for 

Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings-IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178) που έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MED» 

 
 
 
Οι Προσφορές κατατίθενται δακτυλογραφημένες σε ένα αντίγραφο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με 
εξαίρεση σε πιθανούς τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν 
μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνο στην Αγγλική.  
 

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές. 
 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές. 
 
Ο φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους (3) τρείς σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι 
 
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και έχουν τίτλο: 
 

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» όπου περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης 
 

Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
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H τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή των παρακάτω θεμάτων, σε αντιστοιχία με τις 
προβλεπόμενες φάσεις υλοποίησης και τα απαιτούμενα παραδοτέα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3: 
 
1. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

 Πακέτα εργασίας με περιγραφή των δραστηριοτήτων για κάθε πακέτο εργασίας. 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας με εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των παραδοτέων.  
2. Δομή και οργάνωση της Ομάδας έργου 

 Οργανόγραμμα της ομάδας έργου, όπου παρουσιάζεται η κατανομή και περιγραφή των ρόλων των στελεχών 
σε κάθε πακέτο εργασίας. 

 Εταιρική παρουσίαση του υποψήφιου ή της κοινοπραξίας – ένωσης και σύντομα βιογραφικά σημειώματα του 
υπεύθυνου και της ομάδας έργου. 

3. Ειδική μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες δημοτικών κτηρίων 

 Προτεινόμενο πλήθος δημοτικών κτηρίων που θα απαρτίζουν το αρχικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 

 Προσέγγιση για την συλλογή των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων στο Παράρτημα Α και Β. 

 Μεθοδολογία ομαδοποίησης του αρχικού δείγματος δημοτικών κτηρίων σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες.  

 Προσέγγιση για την επιλογή των κτηρίων «εκπροσώπων» και για την ολοκλήρωση του σχετικού Παραδοτέου 
(Π4).  

 Περιγραφή εργαλείων ή εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των παραδοτέων, 
π.χ. υπολογιστικές μέθοδοι ή εφαρμογές, ερωτηματολόγια, κτλ.     

 
 
 

Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
(Παράρτημα ΙΙΙ), ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή 
των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για 
το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει. Η τιμή θα είναι εκφρασμένη σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αριθμητικά και 
ολογράφως, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως ξεχωριστά. 
 
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των 
προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν 
γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί. Οικονομική προσφορά που 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου ή θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των αντικειμένων της υπηρεσίας, που αποτελεί 
αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12. Βαθμολόγηση προσφορών  

 

12.1 Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς  

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης και αντίστοιχων 
συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης   Συντελεστής Βαρύτητας 

Α1 Προσέγγιση οργάνωσης/ υλοποίησης του έργου και 
χρονοδιάγραμμα δράσεων 

  (σ1) 20% 

Α2 Προτεινόμενο πλήθος δημοτικών κτηρίων του αρχικού δείγματος 
προς κατηγοριοποίηση 

  (σ2) 10% 
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Α3 Πληρότητα και ωριμότητα της μεθοδολογίας κατηγοριοποίησης/ 
ομαδοποίησης του αρχικού δείγματος δημοτικών κτηρίων  

  (σ3) 70% 

 

Για το κριτήριο Α1 παραπάνω εξετάζεται: 

 Η δομή και οργάνωση του έργου (πακέτα εργασίας και δράσεις) 

 Το χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης  

 Η κατανομή των ρόλων της ομάδας έργου σε κάθε φάση/πακέτο εργασίας (σε σχέση με την εμπειρία του κάθε 
στελέχους) 

 Η πληρότητα και επάρκεια των σχεδιαζόμενων δράσεων που συμβάλλουν στην ορθότητα και την πληρότητα 
των ζητούμενων παραδοτέων 

 Η ρεαλιστικότητα των προτεινόμενων δράσεων σε συνάρτηση με τον βαθμό πολυπλοκότητας του έργου και με 
την διαθέσιμη χρονική διάρκεια υλοποίησης 

Για το κριτήριο Α2 παραπάνω εξετάζεται: 

 Το αρχικά προτεινόμενο πλήθος δημοτικών κτηρίων που θα απαρτίζουν το αρχικό δείγμα προς 
κατηγοριοποίηση (ελάχιστο πλήθος: 65).  

Για το κριτήριο Α3 παραπάνω εξετάζεται: 

 Η ορθότητα και η πληρότητα της προτεινόμενης διαδικασίας ομαδοποίησης του αρχικού δείγματος των 
δημοτικών κτηρίων λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και περιορισμούς που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 
της παρούσης.  

 Η τεκμηρίωση της ωριμότητας της προτεινόμενης διαδικασίας ομαδοποίησης με πλήρη περιγραφή π.χ. εάν 
υπάρχει, περιγραφή και τεκμηρίωση ήδη διαθέσιμου εξοπλισμού ή εργαλείων ή εφαρμογών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση των κτηρίων.    

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που προτείνονται πρόσθετες παροχές/υπηρεσίες, π.χ. πρόσθετες δράσεις και/ή 
παραδοτέα και/ή πρόσθετα κτήρια (π.χ. του αρχικού δείγματος), σε σχέση με τα ελάχιστα απαιτούμενα σύμφωνα με 
τους όρους του διαγωνισμού, τότε θα πρέπει να περιγράφονται και να αναλύονται λεπτομερώς στην τεχνική 
προσφορά. Στην περίπτωση που προτείνονται πρόσθετες παροχές/υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ανάλογες του βαθμού 
πολυπλοκότητας του έργου, των σχεδιαζόμενων πακέτων εργασίας, του διαθέσιμου χρόνου υλοποίησης σύμφωνα με 
το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, του αριθμού στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο, των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν, κτλ. Στην περίπτωση που στην τεχνική προσφορά δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η αναλογία της 
οποιαδήποτε προτεινόμενης υπερκάλυψης των ως άνω κριτηρίων αξιολόγησης από άποψη πρόσθετων 
παροχών/υπηρεσιών με την περιγραφόμενη συνολική μεθοδολογική προσέγγιση (πακέτα εργασίας, διαθέσιμος χρόνος 
υλοποίησης, διαθέσιμα εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, κτλ.), αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την βαθμολόγηση του κριτηρίου 
Α1 καθώς και όποιου από τα κριτήρια Α2 και Α3 αφορά η προτεινόμενη υπερκάλυψη.  

 

Βαθμολόγηση κριτηρίων:  

Όλα τα κριτήρια Α1, Α2 και Α3, βαθμολογούνται με ακέραιο αριθμό από 100, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι της προκήρυξης, έως 120, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Ειδικότερα, για το κριτήριο Α2 υιοθετείται ο παρακάτω τύπος για την βαθμολόγηση (με στρογγυλοποίηση του 
αποτελέσματος σε ακέραιο αριθμό): 

Α2,j=100 + [20 *(ΠΚj – ΠΚmin)/(ΠΚmax – ΠΚmin)] 

Όπου: 

ΠΚj: Είναι το προτεινόμενο πλήθος κτηρίων (ΠΚ) του αρχικού δείγματος της τρέχουσας προσφοράς j  

ΠΚmin: Είναι το ελάχιστο προτεινόμενο πλήθος κτηρίων του αρχικού δείγματος, ίσο με 65 

ΠΚmax: Είναι το προτεινόμενο πλήθος κτηρίων του αρχικού δείγματος της προσφοράς με το μεγαλύτερο προτεινόμενων 
πλήθος κτηρίων μεταξύ των προσφορών. 
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Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 
προτάσεων βαθμολόγησης (Ν.4412/2016, άρθρο 221, παράγρ.2) .  

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο της βαθμολογίας του επί τον αντίστοιχο 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου. Η βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Tj, υπολογίζεται (λαμβανομένων υπόψη δύο (2) 
δεκαδικών ψηφίων) ως εξής:   

 

Tj = Σ (Αi,j * σi) 

 

Όπου: 

Τj: Είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς j 

Ai,j: Είναι η βαθμολογία του κριτηρίου i (1 ≤ i ≤ 3) της προσφοράς j 

σi: Είναι ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i (1 ≤ i ≤ 3)    

 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως τους 120 βαθμούς. Οι τεχνικές προσφορές 
θεωρούνται παραδεκτές εφόσον τόσο η βαθμολογία ανά κριτήριο όσο και η συνολική βαθμολογία τους υπερβαίνει ή 
είναι ίση με τις 100 μονάδες. 

 

12.2 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει, σύμφωνα με το 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΙΙΙ), ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. Η τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ 
θα αναγράφεται ξεχωριστά. Η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά 
περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το 
σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των 
υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί. 

 

12.3 Συνολική βαθμολόγηση προσφορών 

Το έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων 
και των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών. 

Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 90% και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
10%. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς 
όρους της Διακήρυξης. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής είναι εκείνη που 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο Σj (σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο), λαμβανομένων υπόψη μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων: 

 

Σj = 90*(Τj/Tmax) + 10*(Kmin/Kj) 

 

Όπου: 
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Σj: Είναι η συνολική βαθμολογία της προσφοράς j 

Τj: Είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς j 

Tmax: Είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία 

Kj: Είναι η Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ) της Προσφοράς j 

Kmin: Είναι η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ), από όλες τις Οικονομικές Προσφορές που υποβλήθηκαν 

 

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους. Ανάδοχος του έργου επιλέγεται ο 
Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία δηλ. το μεγαλύτερο Σj. Προσφορές 
που έχουν ίσα Σj θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται κατά 
φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Απόρριψη προσφορών 

1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

3. Προσφορά  που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή. 

4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

6. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της υπηρεσίας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών 
εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη. 

7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού. 

8. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά η οποία είναι μικρότερη του 80% του προϋπολογισμού του έργου 
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά 
με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
διαγωνιζόμενος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο 
Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι 
αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 
Οι Προσφορές είναι δυνατό να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο 
(αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.), όπου θα παραλαμβάνονται με χορήγηση αριθμού 
πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντα. 
 
Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 
 
Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 
Διενέργειας Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Αποσφράγιση Προσφορών 
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Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν εμπρόθεσμα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια από 
την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Έλεγχος Δικαιολογητικών 

 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

 

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία είναι τα εξής:  
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής , καθώς και ο φάκελος 
της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των 
εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 
εγγράφων της σύμβασης. 

 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016. 

 

Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς δύναται 
να γίνει και σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17. Διευκρινίσεις Προσφορών 

 

Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016 

όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 
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ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 

ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής 

των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις 

ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 

υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της 

τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η 

παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική 

για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18. Ενστάσεις – Προσφυγές 
 
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. β)Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 127 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. 

 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 103 του ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται στον πίνακα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Αν, κατά 

τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, 

εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 
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έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. Αν από 

τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 

είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία 

ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τααποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Οψιγενείς μεταβολές 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, 
κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 116. Στην απόφαση 
κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% 
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα 
έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Αν επέλθουν μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν 
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 
του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 21. Δικαίωμα Ματαίωσης 

 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς 
είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να 
λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και 
στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
 
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση 

κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους 

τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων 
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση 
του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Κρήτης ή τον ελεγκτή νομιμότητας και 
 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό σύμφωνα και με τις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου. Σε περίπτωση διαφορών που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 24. Εγγυήσεις 

 

Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
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σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Στην  εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον αυτά που ορίζονται στο Αρθρο 72 

παρ. 4 του Ν.4412/16. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 25. Χρονοδιάγραμμα 
 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί δέκα μήνες. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράμματος, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της 
Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε 
περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου 
έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, 
την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί 
αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –
η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον. 
 
Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επιμέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια 
ως άνω διαδικασία, και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο 
Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα 
επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι, με την 
ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης, δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους 
χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 
Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου “IMPULSE ” αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων - χρονική παράταση 
του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος INTERREG – MED, τότε και το 
παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’ αναλογία. 
 

ΑΡΘΡΟ 26. Παραλαβή 

 

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για 
παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται εντός δέκα (10) 
ημερών από την κατάθεση του κάθε παραδοτέου να αποκριθεί εγγράφως με τυχόν παρατηρήσεις, αλλιώς τα 
παραδοτέα θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος οφείλει να 
αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών. 
 
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων, ο Ανάδοχος καλεί την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εγγράφως να προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή του Έργου. 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να διεξάγει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ως 
άνω κλήση, τους προβλεπόμενους και σύμφωνους με τη Σύμβαση ελέγχους για την άρτια εκτέλεση του Έργου και με 
την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν παρατηρήσεις, να υπογράψει το πρωτόκολλο 
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Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Στην περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων εκ μέρους της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός του ως άνω προβλεπόμενου διαστήματος, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί 
εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών. 
 
Η Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 27. Τροποποίηση Σύμβασης 

 

Η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν.4412/2016 ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 28. Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα παραδοτέα  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα παραδοτέα  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, και 
 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. Ανωτέρα βία 

 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν.4412/2016 υποχρεούται, μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και 
να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 30. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου: 
 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 β) εφόσον δε παρέδωσε τα παραδοτέα μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν.4412/2016  
 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα παραδοτέα δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) 
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός 
του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 31. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση παραδοτέων 

 
Αν τα παραδοτέα παραδοθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του παραδοτέου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του παραδοτέου, χωρίς ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 32. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 
206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

ΑΡΘΡΟ 33. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και 
της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση μόνο για ιδιαιτέρως 
σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν 
για την ανάθεση της Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως 
προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει 
ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 34. Υπεργολαβία 
 
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην 
προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του Έργου. 
 
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των 
υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των 
υπαλλήλων του. 
 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να 
χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές της Σύμβασης. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 35. Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται 
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να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 
 
 

       
  Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 
 

                            Ιωάννης Αναστασάκης 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Παραρτήματα   
Ι - ΙΙ



 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
  

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου 
 
 
 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): 

 

Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ'όπου προκύπτει η σύσταση ή η σχετική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ 
καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο). 

 

Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (ακριβές 
αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου). 

 

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα 
που νόμιμά εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε αντίγραφο από το 
κατατεθειμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ ή με τα αντίγραφα των αντίστοιχων ΦΕΚ δημοσίευσης. 

 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού. 
 

Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού (φωτοαντίγραφο) ή 
η σχετική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. 

 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.): 

 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού. 
 

Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης. 

 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
 

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Δικαιολογητικά που 
εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ      

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν   Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ   
     

 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
   

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται Το οικείο Πρωτοδικείο 
 από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή    

 της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. .από το οποίο να    

 προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από    

 τα αδικήματα της για τα οποία δήλωσε υπεύθυνα στον ότι δεν έχει καταδικαστεί    

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:    

 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών    

 (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,    

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

 

Πιστοποιητικό  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή  όπου  το  έγγραφο  ή το  πιστοποιητικό  αυτό δεν καλύπτει  όλες τις περίπτώσεις  που 
αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του 
κράτους  -μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο 

οικονομικός φορέας. 

α)Το οικείο Πρωτοδικείο (ότι 
δεν τελεί σε πτώχευση, ότι δεν τελεί 
σε πτωχευτικό συμβιβασμό) 
 
 
 
 

β) ΓΕΜΗ 
(εξυγίανση ή εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, αναστολή 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων/ανάλογη 
κατάσταση) 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι Ο οικείος Ασφαλιστικός 

 ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής φορέας   

 ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους    

 είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών    
   

 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  Υπουργείο Οικονομικών/ 

 ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους υπηρεσία TAXISNET 
   

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο Το οικείο Επιμελητήριο 

     

 

 
Σημειώνεται  ότι  οι παραπάνω  αναφερόμενες   Αρχές,  από  τις  οποίες  εκδίδονται  τα ζητούμενα  
πιστοποιητικά είναι δυνατό να μεταβάλλονται με βάση με τις κείμενες διατάξεις, ενώ η παραπάνω 

αναφορά τους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι 

δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που προκύπτει ότι τα προσκομιζόμενα 

πιστοποιητικά δεν καλύπτουν το σύνολο των νομικών καταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στο 

ν.4412/2016, τις οποίες το ζητούμενο πιστοποιητικό αφορά. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Της Υπηρεσίας: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6325 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ 

- Τηλέφωνο: 2813-409206 

- Ηλ. ταχυδρομείο: fotakis-m@heraklion.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.heraklion.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings-

IMPULSE (CPV: 79330000-6 ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ006036419/2017-04-06] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): - 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
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απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  



 

4 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



 

5 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

[] Ναι [] Όχι 
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παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής33; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 34: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής35: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

[…................................…] 
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ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

[……] 
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που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 
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10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν48. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  



 

27 

                                                                                                                                                                                 
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

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

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

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

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

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

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

υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόβαθρο παραδοτέου Π1-Αρχικό δείγμα πιλοτικών κτηρίων/Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Όνομα 
κτηρίου 

Επιφάνεια 
κτηρίου 
(m2) 

Ταχ/ή 
Διεύθυνση 
κτηρίου 

Γεωγρ/ό 
πλάτος 

Γεωγρ/ό 
μήκος 

Τύπος/χρήση 
κτηρίου 

Έτος 
κατασκευής 

Αριθμός 
ορόφων  

Τύπος 
κατασκευής 

Σύστημα 
θέρμανσης 

Σύστημα 
ψύξης 

Μικτή επιφάνεια 
δαπέδου του 
κτηρίου (m2) 

1             

2             

3             

…             

…             

65             

…             

Υπόμνημα Πίνακα: 

Α/Α: Αρίθμηση αρχικού δείγματος κτηρίων. 

Όνομα κτηρίου: Αναγράφεται το χαρακτηριστικό όνομα κάθε κτηρίου, π.χ. 6ο Δημοτικό σχολείο.  

Επιφάνεια κτηρίου: Αναγράφεται η συνολική επιφάνεια του κάθε κτηρίου σε m2. 

Ταχ/ή Διεύθυνση κτηρίου: Αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κτηρίου.  

Γεωγρ/ό πλάτος & μήκος: Αναγράφεται το γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος της τοποθεσίας του κάθε κτηρίου.  

Τύπος/χρήση κτηρίου: Αναγράφεται ο τύπος/χρήση του κάθε δημοτικού κτηρίου (που ανήκει στο Δήμο ή στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου) με επιλογή ενός εκ 
των παρακάτω (το αρχικό δείγμα θα περιλαμβάνει κτήρια τουλάχιστον δύο τύπων/χρήσεων εκ των παρακάτω): 

Τύπος/χρήση δημοτικού κτιρίου Περιγραφή 

Εκπαιδευτικό κτίριο Κτίρια που χρησιμοποιούνται για σκοπούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, π.χ. νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κτλ.  

Κτίρια που χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα, ή άλλους τύπους 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, π.χ. κτίρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, 
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Τύπος/χρήση δημοτικού κτιρίου Περιγραφή 

Δημοτικά εκπαιδευτικά κέντρα, κτλ. 

Κτίριο γραφείων  Π.χ. Διοικητικά κτίρια, ταχυδρομεία, γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, 
τεχνικές υπηρεσίες, ΚΕΠ κτλ.  

Αθλητικό κέντρο  Κτίρια που χρησιμοποιούνται για αθλήματα σε εσωτερικούς χώρους και μπορεί να έχουν 
υποδομές θεατών και αθλητών, π.χ. κλειστά γήπεδα μπάσκετ, κολυμβητήρια, κλειστά 
γυμναστήρια, κτλ.  

Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας  Κτίρια όπου παρέχεται ιατρική φροντίδα/περίθαλψη, π.χ. ιατρικά κέντρα, κέντρα ημέρας, κτλ.   

Δημόσιας ψυχαγωγίας  Π.χ. κινηματογράφοι, συναυλιακοί χώροι, θέατρα, κτλ.  

Μουσείο ή βιβλιοθήκη Π.χ. μουσεία, εκθεσιακοί χώροι, βιβλιοθήκες, κέντρα αρχειοθέτησης, κτλ.  

Κοινοτικό κτίριο/ Συνάθροισης 
κοινού 

Π.χ. πολλαπλών χρήσεων, πολιτιστικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, κέντρα δραστηριότητας για 
τους ηλικιωμένους, κέντρα νεότητας, κτλ.  

Βιομηχανικό κτίριο ή/και αποθήκη Π.χ. εργαστήρια, αποθήκες, κτίρια βιομηχανικών δραστηριοτήτων, κτλ.  

Κτίριο διαμονής  Δημόσιες κατοικίες για κοινότητες/κοινωνικές ομάδες, π.χ. μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, 
μαθητικές εστίες, κοινωνική κατοικία, ορφανοτροφεία, κτλ.   

Εμπορικό κτίριο  Π.χ. καταστήματα, αγορά (π.χ. τροφίμων), κοινωνικά παντοπωλεία κτλ.  

Κτίριο δημόσιας ασφάλειας  Π.χ. αστυνομικό τμήμα, πυροσβεστική, φυλακές, κτλ.  

Άλλο Άλλος τύπος δημοτικού κτιρίου που δεν κατηγοριοποιείται στα παραπάνω 
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Έτος κατασκευής: Αναγράφεται το έτος κατασκευής του κάθε κτηρίου.  

Αριθμός ορόφων: Αναγράφεται ο αριθμός ορόφων, συμπεριλαμβανομένου του ισογείου.  

Τύπος κατασκευής: Αναγράφεται ο τύπος κατασκευής με επιλογή κάποιου «διακριτικού» στοιχείου που αφορά στην κατασκευή του κτηρίου δηλ. που 
παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των κτηρίων (δεν είναι ίδιο για όλα τα κτίρια), ενδεικτικά θα μπορούσε να είναι: Η κατηγορία κατασκευής βάσει τυπικών 
δομικών στοιχείων κελύφους (π.χ. με βάση τον Πιν. 3.13 της οδηγίας ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, Γ’ έκδοση), ή ο τύπος οροφής βάσει γεωμετρίας ή/και υλικών, ή ο 
τύπος ανοιγμάτων βάσει γεωμετρίας ή/και αριθμού υαλοπινάκων, κτλ.    

 Σύστημα θέρμανσης: Παρατίθεται σύντομη περιγραφή του συστήματος θέρμανσης του κάθε κτηρίου (μονάδα παραγωγής/ διανομής/ είδος τερματικής 
μονάδας), π.χ. λέβητας πετρελαίου/ σωληνώσεις ζεστού νερού/ απλά σώματα καλοριφέρ.  

Σύστημα ψύξης:  Παρατίθεται σύντομη περιγραφή του συστήματος ψύξης του κάθε κτηρίου (μονάδα παραγωγής/ διανομής/ είδος τερματικής μονάδας), π.χ. 
τοπικές αντλίες θερμότητας. 

Μικτή επιφάνεια δαπέδου: Αναγράφεται η μικτή επιφάνεια δαπέδου του κτηρίου (σε m2). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Υπόβαθρο παραδοτέου Π1-Αρχικό δείγμα πιλοτικών κτηρίων/Διαθέσιμες πληροφορίες ενεργειακής απόδοσης 

Α/Α Όνομα 
κτηρίου 

Υπάρχει 
Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής 
Απόδοσης 
(ΠΕΑ)? 

Έχει 
πραγματοποιηθεί 
ενεργειακή 
επιθεώρηση? 

Υπάρχουν 
διαθέσιμα 
ψηφιακά 
σχέδια του 
κτηρίου (dwg, 
dxf)?  

Υπάρχουν 
διαθέσιμες 
πληροφορίες 
για τα δομικά 
στοιχεία ή/και 
για τα 
συστήματα? 

Ετήσια τελική 
κατανάλωση 
ενέργειας – 
ορυκτά 
καύσιμα 
(kWh/m2year) 

Ετήσια τελική 
κατανάλωση 
ενέργειας – 
ηλεκτρισμός 
(kWh/m2year) 

Τύπος 
στοιχείων 
ενεργειακής 
κατανάλωσης 

Τρόπος 
εκτίμησης των 
στοιχείων 
ενεργειακής 
κατανάλωσης 

1          

2          

3          

…          

…          

65          

…          

 

Υπόμνημα Πίνακα: 

Α/Α: Αρίθμηση αρχικού δείγματος κτηρίων. Η αρίθμηση κτηρίων θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή του Πίνακα στο Παράρτημα Α.   

Όνομα κτηρίου: Αναγράφεται το χαρακτηριστικό όνομα κάθε κτηρίου, π.χ. 6ο Δημοτικό σχολείο. Η ονοματολογία των κτηρίων θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή 
του Πίνακα στο Παράρτημα Α. 

Υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)?: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.  

Έχει πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση?: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Υπάρχουν διαθέσιμα ψηφιακά σχέδια του κτηρίου (dwg, dxf)?: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τα δομικά στοιχεία  ή/και για τα Η/Μ συστήματα? Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας – ορυκτά καύσιμα (kWh/m2year): Εάν είναι διαθέσιμη, αναγράφεται η τιμή σε kWh/m2year. 

Ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας – ηλεκτρισμός (kWh/m2year): Εάν είναι διαθέσιμη, αναγράφεται η τιμή σε kWh/m2year. 
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Τύπος στοιχείων ενεργειακής κατανάλωσης: Αναγράφεται εάν οι τιμές κατανάλωσης είναι Πραγματικές ή Εκτιμώμενες. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 
τότε αναγράφεται «Δεν εφαρμόζεται».   

Τρόπος εκτίμησης των στοιχείων ενεργειακής κατανάλωσης: Αναγράφεται π.χ. ενεργειακές μετρήσεις ή λογαριασμοί εάν πρόκειται για πραγματικές τιμές 
κατανάλωσης, ή υπολογισμοί/προσομοιώσεις εάν πρόκειται για τιμές που προκύπτουν από ενεργειακή προσομοίωση. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 
τότε αναγράφεται «Δεν εφαρμόζεται».   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόβαθρο παραδοτέου Π2-Κατηγοριοποίηση αρχικού δείγματος δημοτικών κτηρίων σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες 

 

 

Σημείωση: Τα συμπληρωμένα στοιχεία στον Πίνακα παραπάνω είναι φανταστικά και παρατίθενται απλώς ως ενδεικτικά παραδείγματα για την κατανόηση 
του ζητούμενου Πίνακα Κατηγοριοποίησης σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόβαθρο παραδοτέου Π4-Πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία για κάθε κτήριο «εκπρόσωπο» της κάθε Τυπολογίας 

 

Κτήριο «εκπρόσωπος» της Τυπολογίας Δημοτικού Κτηρίου:  Π.χ. ΤΔΚ4 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Όνομα κτηρίου Π.χ. κτήριο γραφείων πολεοδομίας 
Ιδιοκτήτης Δήμος Ηρακλείου 

Ένοικος Δήμος Ηρακλείου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση  

Τύπος/χρήση κτηρίου Π.χ. κτήριο γραφείων  

Έτος κατασκευής Π.χ. 1985 

Έτος ανακαίνισης (εάν έχει 
γίνει) και σύντομη περιγραφή 
ανακαίνισης 

Π.χ. 2005 – Αντικατάσταση λέβητα  

Αριθμός ορόφων Π.χ. 4  

Μέσο ύψος ορόφου (m) Π.χ. Ημιυπόγειο: 3m, Ισόγειο: 4m, πρώτος/δεύτερος/τρίτος όροφος: 3m 

Μικτή επιφάνεια δαπέδου 
(m2) 

Π.χ. 11,046 m2 

Κατανομή μικτής επιφάνειας 
ανά όροφο  

Π.χ. Ημιυπόγειο: 4,400m2, Ισόγειο και πρώτος όροφος: 5,353m2, τρίτος όροφος: 1,048m2, τέταρτος: 245m2 

Κατανομή επιφάνειας 
δαπέδου (m2) ανά σύστημα 
εξυπηρέτησης αναγκών 
ψύξης/θέρμανσης/μηχανικού 
αερισμού 

Συνολική θερμαινόμενη επιφάνεια: …m2 (αναφέρονται επιπλεόν και τα τ.μ. που αφορούν σε μη 
θερμαινόμενους χώρους με εξήγηση, π.χ. όλοι οι χώροι εκτός από το υπόγειο 300 m2 και αποθήκη 150 m2 που 
είναι μη θερμαινόμενοι χώροι) 

Συνολική ψυχόμενη επιφάνεια: …m2 (π.χ. όλα τα γραφεία και αίθουσες συσκέψεων) 

Συνολική επιφάνεια με μηχανικό αερισμό: …m2 (π.χ. αίθουσες συσκέψεων) 
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Κτήριο «εκπρόσωπος» της Τυπολογίας Δημοτικού Κτηρίου:  Π.χ. ΤΔΚ4 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Μέσος αριθμός 
εργαζομένων/ενοίκων 

Π.χ. 120 

Πρόγραμμα λειτουργίας 
κτηρίου 

Το κτήριο είναι κατειλημμένο: π.χ. 261 ημέρες το έτος, Δεύτερα έως Παρασκευή 09:00-18:00 

Το κτήριο δεν είναι κατειλημμένο: π.χ. τα Σαββατοκύριακα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 
φωτογραφίες κτηρίου 

 
 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Εξωτερικοί τοίχοι    
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού στοιχείου 
(Στρώσεις/υλικά/πάχη) 

Π.χ. Φέρων οργανισμός: Οπλισμένο 
σκυρόδεμα πάχους 45 cm. Πλήρωση: 
δικέλυφη τοιχοποιία με ενδιάμεση 
θερμομόνωση εξηλασμένη πολυστερίνη, 
συνολικού πάχους 40 cm 

    

Όψεις του κτηρίου που συναντάται το 
δομικό στοιχείο  

Π.χ. Σε όλες τις όψεις του κτηρίου     

Προσανατολισμός (o) / Κλίση (o) (κατά 
ΚΕΝΑΚ) όψεων που συναντάται το 
δομικό στοιχείο 

Π.χ.  
Βόρειο (0o) / Κατακόρυφη (90o) 
Ανατολικό (90ο)/ Κατακόρυφη (90ο) 
Νότιο (180ο)/ Κατακόρυφη (90ο) 
Δυτικό (270ο)/ Κατακόρυφη (90ο) 

    

Επιφάνεια όψεων που συναντάται το 
δομικό στοιχείο (m2) 

Π.χ.  
Βόρεια: 250  
Ανατολική: 500 
Νότια: 250 
Δυτική: 500  

    

Θερμοπερατότητα U-value (W/m2K) Π.χ. 0.58     

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 
(προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/λεπτομέρειες 
προϊόντος, λεπτομερής περιγραφή 
στρώσεων υλικών, άλλες θερμοφυσικές 
ή/και οπτικές ιδιότητες, π.χ. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, κτλ.  

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
δομικού στοιχείου 

 
 

    

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού στοιχείου 
(Στρώσεις/υλικά/πάχη) 

Π.χ. Ανεστραμμένο δώμα-οριζόντια πλάκα 
οπλισμένου σκυροδέματος 20cm με 
θερμομόνωση εξηλασμένη πολυστερίνη 
6cm, και χαλίκι 

Π.χ. Κεκλιμένη οροφή οπλισμένου 
σκυροδέματος 20cm με 8cm 
θερμομόνωση πετροβάμβακα, και 
κεραμίδια  

  

Όψεις του κτηρίου που συναντάται το 
δομικό στοιχείο  

Π.χ. Όλες οι επιφάνειες οροφής του 
τρίτου και τετάρτου ορόφου εκτός της 
οροφής του συνεδριακού χώρου 

Π.χ. Οροφή του συνεδριακού 
χώρου 

  

Προσανατολισμός (o) / Κλίση (o) (κατά Π.χ. Οριζόντιος (0o) / Κλίση: 0o Π.χ. Νότιος (180o) / Κλίση: 25o   
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
ΚΕΝΑΚ) όψεων που συναντάται το 
δομικό στοιχείο 

Επιφάνεια όψεων που συναντάται το 
δομικό στοιχείο (m2) 

Π.χ. 1247 Π.χ. 260   

Θερμοπερατότητα U-value (W/m2K) Π.χ. 0.44 Π.χ. 0.36   

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 
(προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/λεπτομέρειες 
προϊόντος, λεπτομερής περιγραφή 
στρώσεων υλικών, άλλες θερμοφυσικές 
ή/και οπτικές ιδιότητες, π.χ. 
ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, κτλ.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
δομικού στοιχείου (προαιρετική) 

 
 

  

  

Δάπεδα  Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού στοιχείου 
(Στρώσεις/υλικά/πάχη) 

Π.χ. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος 
25cm δίχως θερμομόνωση 

Π.χ. πλάκα οπλισμένου 
σκυροδέματος 20cm με 5cm 
θερμομόνωση πετροβάμβακα 

  

Όψεις του κτηρίου που συναντάται το 
δομικό στοιχείο  

Π.χ. όλες οι επιφάνειες δαπέδου του 
ημιυπογείου που είναι σε επαφή με το 
έδαφος 

Π.χ. εκτεθειμένο δάπεδο του 1ου 
ορόφου πάνω από pilotis 

  

Προσανατολισμός (o) / Κλίση (o) (κατά 
ΚΕΝΑΚ) όψεων που συναντάται το 
δομικό στοιχείο 

Π.χ. Οριζόντιος (180o) / Κλίση: 0o Οριζόντιος (180o) / Κλίση: 0o   
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Επιφάνεια όψεων που συναντάται το 
δομικό στοιχείο (m2) 

Π.χ. 4400 Π.χ. 100   

Θερμοπερατότητα U-value (W/m2K) Π.χ. 0.8 Π.χ. 0.4   

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 
(προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/λεπτομέρειες 
προϊόντος, λεπτομερής περιγραφή 
στρώσεων υλικών, άλλες θερμοφυσικές 
ή/και οπτικές ιδιότητες, π.χ. 
ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, κτλ.  

      

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
δομικού στοιχείου (προαιρετική) 

      

Ανοίγματα 
(Υαλοπίνακας/πλαίσιο) Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού στοιχείου 
(Στρώσεις/υλικά/πάχη) 

Π.χ. διπλός υλοπίνακας 3/12/3mm με 
μεταλλικό πλαίσιο  

Π.χ. διπλός υαλοπίνακας 
4/12/4mm με συνθετικό πλαίσιο 
με θερμοδιακοπή 

 

Όψεις του κτηρίου που συναντάται το 
δομικό στοιχείο  

Π.χ. Όλα τα ανοίγματα (συνολικά 12) της 
ανατολικής επιφάνειας  

Π.χ. όλα τα ανοίγματα (συνολικά 
5) της δυτικής επιφάνειας 

 

Προσανατολισμός (o) / Κλίση (o) (κατά 
ΚΕΝΑΚ) ανοιγμάτων που συναντάται 

Π.χ.  
Ανατολικός (90o) / Κατακόρυφο: 90o 

Π.χ.  
Δυτικός (270ο)/ Κατακόρυφο (90ο) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
το δομικό στοιχείο 

Επιφάνεια ανοιγμάτων που 
συναντάται το δομικό στοιχείο (m2) 

Π.χ. 150 Π.χ. 100  

Θερμοπερατότητα U-value (W/m2K) Π.χ. 3.01 Π.χ. 2.90  

Συντελεστής ηλιακού θερμικού 
κέρδους (gw) 

Π.χ. 0.48 Π.χ. 0.48  

Ανοιγόμενο ή μη ανοιγόμενο Π.χ. ανοιγόμενο Π.χ. συρόμενο   

Ποσοστό ανοιγόμενης ή συρόμενης 
επιφάνειας  

Π.χ. 100% Π.χ. 100%  

Επίπεδο σκίασης (από περιβάλλοντα 
εμπόδια, προβόλους και από 
συστήματα σκίασης 
(εσωτερικά/εξωτερικά) 

Π.χ. Πάνω από κάθε άνοιγμα υπάρχει 
πρόβολος μήκους 0.3 m, εσωτερικές 
περσίδες  

Π.χ. δεν υπάρχει εξωτερική 
σκίαση, εσωτερικές περσίδες 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 
(προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/λεπτομέρειες 
προϊόντος, λεπτομερής περιγραφή 
στρώσεων υλικών, άλλες θερμοφυσικές 
ή/και οπτικές ιδιότητες, π.χ. 
ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, κτλ.  

   

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
δομικού στοιχείου 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύστημα θέρμανσης    

Σύντομη περιγραφή του συστήματος 
(καύσιμο, τύπος συστήματος παραγωγής, 
σύστημα διανομής, τερματικές μονάδες) 

Π.χ. Λέβητας αερίου με 
σωληνώσεις διανομής 
περιμετρικά του κτηρίου 
(εσωτερικές ή έως 20% 
εξωτερικές), και τερματικές 
μονάδες απλά σώματα 
καλοριφέρ 

Π.χ. Απλή τοπική αντλία θερμότητας (A/C)   

Εξυπηρετούμενοι χώροι ανά όροφο 

Π.χ.  
Ισόγειο: Όλοι οι χώροι 
1ος όροφος: Όλοι οι χώροι 
2ος όροφος: Όλοι οι χώροι εκτός 
από τις αποθήκες 

Π.χ. 3ος όροφος: Όλοι οι χώροι  

Έτος εγκατάστασης Π.χ. 2010 Π.χ. 1990  

Εγκατεστημένη θερμική ισχύς (kW)  Π.χ. 179 Π.χ. 5  

Βαθμός απόδοσης (%) / Συντελεστής 
επίδοσης Coefficient of Performance (COP)  

Π.χ. Βαθ. Απ.: 92% Π.χ. COP: 3.2  

Επίπεδο μόνωσης του συστήματος 
παραγωγής θερμότητας (ενδεικτικές 
επιλογές: «καθόλου μόνωση», «ανεπαρκής 
μόνωση», «επαρκής μόνωση», «Μη 
διαθέσιμο») 

Π.χ. Ανεπαρκής μόνωση Π.χ. Μη διαθέσιμο  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Επίπεδο μόνωσης του συστήματος διανομής 
(ενδεικτικές επιλογές: «καθόλου μόνωση», 
«ανεπαρκής μόνωση», «επαρκής μόνωση», 
«Μη διαθέσιμο») 

Π.χ. Επαρκής μόνωση Π.χ. Μη διαθέσιμο   

Πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος 
Π.χ. 10 Ιανουαρίου έως 30 
Απριλίου, Δευτέρα έως 
Παρακευή, 8:00-19:00 

Π.χ. 10 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, 
Δευτέρα έως Παρακευή, 8:00-19:00 

 

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί 

Π.χ. Κεντρικό σύστημα 
χρονοπρογραμματισμού, χωρίς 
σύστημα ελέγχου στους χώρους 
βάσει set-point 

Π.χ. τοπικό σύστημα ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες (προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
συστήματος 

      

Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του συστήματος 
(καύσιμο, τύπος συστήματος παραγωγής, 
σύστημα διανομής, τερματικές μονάδες) 

Κεντρικό σύστημα chiller, με 
σύστημα αγωγών (πάνω από 
20% σε εξωτερικούς) και τοπικές 
μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου 
(Fan Coil Units, FCU) ως 

Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα    
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
τερματικές μονάδες 

Εξυπηρετούμενοι χώροι ανά όροφο 

Π.χ.  
Ισόγειο: Όλοι οι χώροι 
1ος όροφος: Όλοι οι χώροι 
2ος όροφος: Όλοι οι χώροι εκτός 
από τις αποθήκες 

Π.χ. 3ος όροφος: Όλοι οι χώροι  

Έτος εγκατάστασης Π.χ. 1990 Π.χ. 1990  

Εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς (kW) Π.χ. 200 Π.χ. 5  

Βαθμός απόδοσης (%) / Λόγος ενεργειακής 
αποδοτικότητας (Energy Efficiency Ratio, 
EER) 

Π.χ. EER: 2,8 Π.χ. EER: 3,0  

Επίπεδο μόνωσης του συστήματος διανομής  
(ενδεικτικές επιλογές: «καθόλου μόνωση», 
«ανεπαρκής μόνωση», «επαρκής μόνωση», 
«Μη διαθέσιμο») 

Π.χ. Ανεπαρκής μόνωση Π.χ. Μη διαθέσιμο  

Πρόγραμμα λειτουργίας συστήματος  
Π.χ. 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, 
Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00-
19:00 

Π.χ. 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, Δευτέρα 
έως Παρασκευή, 8:00-19:00 

 

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί 

Π.χ. Κεντρικό σύστημα 
χρονοπρογραμματισμού, χωρίς 
σύστημα ελέγχου στους χώρους 
βάσει set-point 

Π.χ. τοπικό σύστημα ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες (προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
συστήματος 

      

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του συστήματος 
(φυσικός/μηχανικός αερισμός, με ανάκτηση 
θερμότητας/χωρίς ανάκτηση θερμότητας) 

Π.χ. φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

Π.χ. Μηχανικός αερισμός με σύστημα 
χειρισμού αέρα (Air Handling Unit, AHU) 
χωρίς ανάκτηση 

  

Τύπος μηχανικού αερισμού (προσαγωγή 
και/ή απαγωγή αέρα) 

Π.χ. Μη διαθέσιμο Εφοδιασμού και απόρριψης   

Εξυπηρετούμενοι χώροι ανά όροφο  

Π.χ.  
Για όλους τους ορόφους, σε 
όλους τους χώρους εκτός από 
τους χώρους γραφείων και 
συσκέψεων 

Π.χ. για όλους τους ορόφους, στους 
χώρους γραφείων και συσκέψεων 

  

Έτος εγκατάστασης Π.χ. Μη διαθέσιμο Π.χ. 1990   

Ρυθμός προσαγωγής/απαγωγής αέρα 
(m3/s/m2) 

Π.χ. Μη διαθέσιμο Π.χ. 3   
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Ειδική ισχύς ανεμιστήρα 
προσαγωγής/απαγωγής (W/m3/s) 

Π.χ. Μη διαθέσιμο  Π.χ. 1   

Βαθμός απόδοσης ανάκτησης θερμότητας 
(%) 

Π.χ. Μη διαθέσιμο Π.χ. Μη διαθέσιμο   

Πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος Π.χ. μη διαθέσιμο 
Π.χ. 10 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, 
Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-19:00 

  

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί Π.χ. Μη διαθέσιμο 
Π.χ. κεντρικό σύστημα 
χρονοπρογραμματισμού (χωρίς κάποιο 
αυτόματο έλεγχο) 

  

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες (προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
συστήματος 

      

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του συστήματος 
(καύσιμο, τύπος συστήματος παραγωγής, 
σύστημα διανομής, τερματικές μονάδες) 

Π.χ. χρησιμοποιείται ο ίδιος 
λέβητας αερίου όπως για τη 
θέρμανση.  

    

Εξυπηρετούμενοι χώροι ανά όροφο  
Π.χ. Όλα τα σημεία ζεστού νερού 
σε όλο το κτήριο (κουζίνα, ντουζ, 
κτλ.) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Έτος εγκατάστασης Π.χ. 2010     

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)  Π.χ. 179     

Βαθμός απόδοσης (%) / COP / EER Βαθ. Απ.: 50%     

Επίπεδο μόνωσης του συστήματος διανομής 
(ενδεικτικές επιλογές: «καθόλου μόνωση», 
«ανεπαρκής μόνωση», «επαρκής μόνωση», 
«Μη διαθέσιμο»)   

Π.χ. Επαρκής μόνωση     

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής αποθήκευσης 
ζεστού νερού 

Π.χ. Επαρκής μόνωση     

Πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος  Π.χ. όλο το χρόνο, 9.00-18.00     

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί 
Π.χ. Κεντρικός 
χρονοπρογραμματισμός 
λειτουργίας 

    

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες (προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
συστήματος (προαιρετικό) 

      

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Τύπος λαμπτήρων  
Π.χ. γραμμικοί φθορισμού 
οροφής  

Π.χ. πυρακτώσεως Π.χ. Εξωτερικοί προβολείς LED 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Εξυπηρετούμενοι χώροι ανά όροφο  
Π.χ. εσωτερικά σε όλα τα 
γραφεία όλων των ορόφων 

Π.χ. εσωτερικά στις αποθήκες  
Π.χ. Εξωτερικά στη βόρεια και 
νότια όψη του κτηρίου 

Έτος εγκατάστασης Π.χ. 1990 Π.χ. 1990 Π.χ. 1990 

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων Π.χ. 72 Π.χ. 10 Π.χ. 4 

Αριθμός λαμπτήρων του κάθε φωτιστικού 
σώματος 

Π.χ. 4 Π.χ. 1 Π.χ. 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα (W) Π.χ. 18 Π.χ. 36 Π.χ. 29 

Φωτιστική απόδοση (lm/W) Π.χ. 104 Π.χ. 18 Π.χ. 94 

Πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος Π.χ. Όλο το έτος, 7.00-19.00 Π.χ. Όλο το έτος, 7.00-19.00 Π.χ. Όλο το έτος, 7.00-19.00 

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί Π.χ. αισθητήρες παρουσίας Π.χ. χειροκίνητα 
Π.χ. ελεγχόμενο οn/off βάσει 
αισθητήρα φυσικού φωτός 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες (προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
συστήματος 

      

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή τεχνολογιών ΑΠΕ 
(Τύπος/Θέση) 

Π.χ. Φωτοβολταϊκά πανέλα στην 
οριζόντια οροφή 

Π.χ. Επιλεκτικοί επίπεδοι ηλιακοί 
συλλέκτες για Ζεστά νερά χρήσης, στην 
κεκλιμένη οροφή 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

 Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Περιοχή/φορτίο του κτηρίου που 
καλύπτεται 

Π.χ. Καλύπτει 50% της ετήσιας 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
του εξωτερικού φωτισμού 

Π.χ. καλύπτει 60% της ετήσιας ζήτησης για 
ΖΝΧ  

  

Προσανατολισμός (o) / Κλίση (o) Π.χ. Nότιος (180o) / Κλίση: 45o Π.χ. Νότιος (180o) / Κλίση: 25o   

Επιφάνεια (m2) Π.χ. 20m2  Π.χ. 5m2    

Έτος εγκατάστασης Π.χ. 2012 Π.χ. 1990   

Εγκατεστημένη ισχύς (kW) Π.χ. 8 kWp     

Ετήσια παραγόμενη ενέργεια (kWh) Π.χ. 4000 kWh Π.χ. 2000 kWh   

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί Π.χ. Μη διαθέσιμο     

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες (προαιρετικό) 
(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

  Π.χ. χωρητικότητα αποθήκευσης 250lt   

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 
συστήματος 

      

 

 

 

 

 


