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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  

Ηράκλειο, 27 / 02 / 2018 
Αριθμ. Πρωτ. : 425 

 
 
ΕΡΓO 
Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
Επίπλωσης στο χώρο του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ» 
στην οδό Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό-
Δήμου Ηρακλείου. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού δαπάνης 

52.200,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την Προμήθεια “Εξοπλισμού Επίπλωσης στο χώρο του 

«ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ»” στην Λεωφ. Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό. 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας   θα γίνει  με απόφαση του  Δ.Σ. της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν που θα 

προσκομίσει την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον πληρούνται τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στην παρούσα.   

 

Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης προμήθειας αποτελείται από την παρούσα Προκήρυξη, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό 

Προσφοράς. 

 

AΡΘΡΟ  1ο – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 

Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Καταληκτική ημερομηνία λήξης 

επιδόσεως προσφορών, την Δευτέρα 12/03/2018 και ώρα 10:00μ.μ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες Διατάξεις 

Α. Τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 
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3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/τ.Α./13-09-2017, του άρθρου 107 του Ν. 

4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α./13-11-2017), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 6796/16-11-2017 

(ΑΔΑ:6ΟΟΓΟΞΤΒ-Π99) εγκύκλιο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

Β. Τις αποφάσεις : 

1. Τις  842/2015 & 267/2017, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Την 1/2017, απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Δημοσκοπίου. 

3. Την 59/2017, απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε 

η δαπάνη για την Υπηρεσία “Διαμόρφωση του κτηρίου επί της Λ. Ικάρου που θα στεγάσει το 

Δημοσκόπιο στην Ν. Αλικαρνασσό – Ηρακλείου”. 

4. Την 2/2017, απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Δημοσκοπίου. 
 

5. Την αριθ. 241/2017, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με την οποία 

εγκρίνεται το ποσό των 60.000,00 €  για την για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Επίπλωσης στο 

χώρο του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ» στην οδό Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό». 

6. Την με αριθμό. 14/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την 

έγκριση των τευχών της διακήρυξης και την σύσταση των επιτροπών Διεξαγωγής του 

διαγωνισμού και Παραλαβής της προμήθειας. 

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Πληροφορίες 

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτή μπορούν να λάβουν γνώση οι 

ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την 

κ. Κρυστάλλη Σακελλαρίδη. (Τμήμα Προμηθειών, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

08:00-15:00, στα τηλέφωνα: 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 ▪ E-mail:  info@depanal.gr ▪ οδός Ιωάννη 

Προκοπίδη ▪ 71601 ▪ Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την 

καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 
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Αντίγραφο της Προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός 

προϋπολογισμός) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, στην 

ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., www.depanal.gr , καθώς επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία του 

φορέα κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες. 

 

Ακόμα περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο 

Ηρακλείου. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο – Δεκτοί στο διαγωνισμό 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 
4.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσηςi. 

 
4.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2 και  3. του 
άρθρου 7 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται 
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές 
κατηγορίες μελετών.  

 

ΑΡΘΡΟ  5ο – Προϋπολογισμός προμήθειας 

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ [€52.200,00] χωρίς 

να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό/Λόγοι Αποκλεισμού 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 

προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί και θα προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

http://www.heraklion.gr/
http://www.depanal.gr/
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1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 22 της παρούσας 

διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ποσού €1.044,00. 

2. Υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ), των ιδίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, με την οποία θα δηλώνεται 

ότι: 

 Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

3. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας 

από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

3.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 

της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
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από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

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

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

3.1.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   

ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 



Σελίδα 6 από 36 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 

 

3.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφαρμόζονταιii οι παράγραφοι  18.1.1 και 18.1.2. [Σε 

περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 

18.1.3].  

 

3.1.4  Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

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

το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας, δεν εφαρμόζεταιiii η 

παράγραφος 18.1.2. [Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, 

διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.]  

  

3.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςiv:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, 

 

(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό 

την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
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θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 

4412/2016), 

 

(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

 

δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 

(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

 

(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 

(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  

 

(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
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(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 

3.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, 

λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφωνv.   

 

 

3.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 3.1.1 και 3.1.5vi μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης 

αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 

της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

 

3.1.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο Επιμελητήριο και μπορούν να προσκομίσουν Πιστοποιητικού 

Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά 
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τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό 

του συμμετέχοντος. 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

4.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, 

περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον 

εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση 

προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. Επίσης, δεν μπορεί να 

συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή 

ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής . 

 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 

 Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 

μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Οι Συνεταιρισμοί που υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν νόμιμα την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

 

Άρθρο 7.  Κριτήρια ποιοτικής επιλογήςvii 
 
7.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
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Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και η επαγγελματική 
τους δραστηριότητα να συνάδει με την αιτούμενη στην παρούσα διακήρυξη υπηρεσία/τεχνική 
ικανότητα και προμήθεια. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
 
7.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαviii 

Δεν επιβάλλονται οι υπόψη απαιτήσεις 

 
7.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότηταix 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
 
(α) Εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό να κατασκευάσει και εν συνεχεία να τοποθετήσει τα 
προσφερόμενα είδη. 

(β) Απαραίτητο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, ικανό να κατασκευάσει και εν συνεχεία να 
τοποθετήσει τα προσφερόμενα είδη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο – Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1.1. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, το άρθρο 117 του 

Ν.4412/2016.  

1.2. Μόλις λήξει η ώρα για την παράδοση των προσφορών απαγορεύεται η αποδοχή άλλων εκτός αν 

συνεχίζεται η παράδοση χωρίς διακοπή. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

9.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 6 του παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρόντος.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 

την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

β) εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.1 του παρόντος,  

 

γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (ΦΕΚ 

εκπροσώπησης, καταστατικό κ.λ.π.) 

 

δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

 

ε) Τα αποδεικτικά στοιχεία / έγγραφα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 7, όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 11.3 της παρούσας προκήρυξης. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

9.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στην στο άρθρο 10.2 της παρούσας :  

 

α) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία κατασκευής των προσφερόμενων 

ειδών και παράδοσης αυτών και των υπολοίπων, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, 

όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

 

9.3      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το χορηγούμενο από την εταιρεία, έντυπο 

οικονομικής προσφοράς , το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την 

προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία προσφερόμενου είδους και την συνολική τιμή για την 

εκτέλεση της προμήθειας. 

Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία προσφερόμενου είδους. Οι 

συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την 

προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία προσφερόμενου είδους και τη συνολική τιμή για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά τους 

όρους του παρόντος.  

 

Άρθρο 10 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

 

10.1   Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα 

αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια και υπό-κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

 

 Τίθενται τα κριτήρια α, β και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016: 

 

Κριτήριο 1. Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι. 

 

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1=25%. 

 

Κριτήριο  2. Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 

εκτέλεση της σύμβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί 

να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης, 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο σε αντίστοιχες προμήθειες, να 

είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Επιμελητήριο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας η 

οποία θα πρέπει να συνάδει με την κατασκευή/τοποθέτηση των αιτούμενων ειδών μέρους της 

παρούσης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να καταθέσει στην Τεχνική 

του Προσφορά λεπτομερή περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος συνοδευόμενη τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά για κάθε προσφερόμενο είδος.  Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς – τεχνικών 

περιγραφών / φυλλαδίων μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς αποτελεί 

ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2=60%. 

 

Κριτήριο 3. Οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσμία 

παράδοσης ή η προθεσμία ολοκλήρωσης ή περαίωσης. 
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Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3=15%.  

 

Όλα τα κριτήρια θα βαθμολογηθούν με βαθμό Κ, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν σε κάποιο από τα κριτήρια βαθμό κάτω του 40, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει τεκμηριωμένα να προσκομίσει 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής και παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. 

 

10.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

 

Κριτήριο Περιγραφή 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κ1 

Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα 
τεχνικά αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και 
προδιαγραφές των ειδών. τεχνικά δεδομένα και 
προδιαγραφές υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή των περιγραφόμενων ειδών καθώς και τεχνικά 
φυλλάδια αυτών. 

25% 

Κ2 

Αποδεδειγμένη 10ετή Εμπειρία στο Αντικείμενου του 
Έργου, Καλής εκτέλεσης έργων (Αντίστοιχα Έργα Χώρων 
συνάθροισης κοινού δημοσίου ενδιαφέροντος), 
τουλάχιστον πέντε [5]. Επαρκής ανάλυση –Απαραίτητος 
εξοπλισμός, , εξειδικευμένο προσωπικό 

60% 

Κ3 Επαρκής ανάλυση –χρονοδιάγραμμα παράδοσης 15% 

   

Άθροισμα Συνόλου Συντελεστή Βαρύτητας  100% 

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.    

 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.   

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  
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Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :   

 

U = Σ1.Κ1 +Σ2 .Κ2+Σ3 .Κ3+Σ4 .Κ4   

δηλαδή U= 0,25*Κ1 +0,60*Κ2 +0,15*Κ3  

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 

βαθμού:   

 

Β = 0,60 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,40 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)   

 

όπου:   

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς   

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα   

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς   

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.   

  

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, 

θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα (εξέταση δικαιολογητικών και 

τεχνικών προσφορών) ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 

προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.  

 

Άρθρο 11:  Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης)  

  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές 
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διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 

αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 3 μηνών  που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες 

βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 

φέρουν ημερομηνία εντός 9 μηνών.  

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 6 και 7 της 

παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του 

άρθρου 6 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

άρθρου 7.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων 

της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας του άρθρου 7.2 και 7.3, αντίστοιχα, πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της 

ένωσης. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 18 

ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

 

11.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

11.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 6.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει 

ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του 

παρόντος. 

  

11.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 6.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 

κράτους μέλους ή χώρας.  

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 

χώρας.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 

11.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 6.1.5 του παρόντος:  
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Για την περίπτωση β’ , πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το 

πιστοποιητικό  ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα 

νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές 

Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά 

πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ , επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού .  

Για την περίπτωση θ’ , πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου 

επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης 

παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, 

καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή 

αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό 

του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, 

διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν 

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

 

11.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 11.1.1 έως 11.1.3, 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 όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά 

δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 11.1.1 έως 11.1.3.  

 

11.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 6.1.10 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
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οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 

74 του ν. 4412/2016. 

11.2. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

11.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο σε αντίστοιχες προμήθειες, 

να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Επιμελητήριο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας η 

οποία θα πρέπει να συνάδει με την κατασκευή/τοποθέτηση των αιτούμενων ειδών μέρους της 

παρούσης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να καταθέσει στην Τεχνική 

του Προσφορά λεπτομερή περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος συνοδευόμενη τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά για κάθε προσφερόμενο είδος.  Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς – τεχνικών 

περιγραφών / φυλλαδίων μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς αποτελεί 

ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από 

τα ως άνω, προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  

προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 4.1 της παρούσας. 

 

11.3.  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 

(εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Άρθρο 12: Υπεργολαβία 

12.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  

12.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

12.3  Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)   της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 6 της παρούσας για 

τους υπεργολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
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β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο – Χρόνος ισχύος προσφορών 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 

την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα 

προκήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – Εναλλακτικές προσφορές 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 – Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

1. Ένσταση κατά πράξης της Επιτροπής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο αποφασίζει, 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. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 

παραβόλου. 

4. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 

είναι η τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., η οποία θα εξετάσει και θα γνωμοδοτήσει για την ένσταση. Αρμόδιο όργανο να 

αποφασίσει επί των ενστάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους προ της 

υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο – Προσφερόμενη τιμή 

Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ (€), και θα αφορά το σύνολο του περιγραφόμενου εξοπλισμού του 

διαγωνισμού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Επίπλωσης στο χώρο του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ». 

παραδοτέο στην έδρα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ή όπου αλλού για αυτό το σκοπό υποδειχθεί, χωρίς καμία 

άλλη επιβάρυνσή. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο – Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10:00 μ.μ., η γραμματεία κηρύσσει 

μεγαλόφωνα την λήξη του χρόνου παραλαβής και παράδοσης των προσφορών. Προσφορές που 

υποβάλλονται στην γραμματεία μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμές. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

 

1.1 Η Επιτροπή προκειμένου να προβεί στο άνοιγμα και έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής/Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού θα συνεδριάσει στις 13/03/2018 ώρα 

10:00 π.μ., ημέρα Τρίτη. 

 

1.2 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, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. Αποσφραγίζεται ο κυρίως 

φάκελος της προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται, από την επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά. 

 

1.3 Κατόπιν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και υπογράφονται όλα τα τεύχη 

της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. 

 

1.4 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και 

σφραγίζεται από την επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει 

η επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της. 



Σελίδα 21 από 36 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο 

υπογράφει και σφραγίζει. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 – Δικαιολογητικά ανάθεσης 
 

Η Επιτροπή καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 6,7 και 

11 της παρούσας προκήρυξης σε σφραγισμένο φάκελο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή 

της εν λόγω πρόσκλησης. 

 

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. 

 

Η Επιτροπή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης του φακέλου. Η 

ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες, οι οικονομικές προσφορές των 

οποίων έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σε ανοικτή συνεδρίαση, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 

και καταγράφει τα αποτελέσματα σε πρακτικό. 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος : 

α) δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

β) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
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έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό 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 υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις παραγράφους, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 

ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο – Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Η ορισθείσα γνωμοδοτική επιτροπή των προσφορών γνωμοδοτεί και στέλνει όλα τα 

έγγραφα της σύμβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., προκειμένου αυτή σαν 

αποφαινόμενο όργανο αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα. 

1. Κατακύρωση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού Επίπλωσης 

στο χώρο του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ», ή 

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Η Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

κ.λπ., επί αποδείξει απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο – Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού 
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έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 21ο – Σύμβαση 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 

Η παρούσα Προκήρυξη, Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, Ο Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία 

θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο – Εγγυήσεις 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) ποσού 1.044 ευρώ η οποία θα 

έχει ισχύ 120 ημέρες τουλάχιστον. 

 

Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες :  

α/α)  μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

και 

β/β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής 

Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και  

 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής στον 

οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (των άρθρων που του 

κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και θα επιστραφεί μετά 

την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης. 
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Οι εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. Αν τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 

τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε 

οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενά, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη 

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 

την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από 

την υπηρεσία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) , 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. 

και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης 

ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ι.α) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής), τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 23ο – Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού 

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης της Προμήθειας Εξοπλισμού Επίπλωσης στο χώρο του 

«ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ» στην Λεωφ. Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό, ορίζεται έως το χρονικό διάστημα εξήντα 

(60) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία. 

 

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτήν (την 

υπηρεσία). 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση 

αρμοδίου οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 

σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 207. 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί και να εγκατασταθεί ο 

εξοπλισμός, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

7. Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο – Εκπρόθεσμη παράδοση εξοπλισμού 

1. Αν ο εξοπλισμός εγκατασταθεί / παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μετά τη λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 

209/του ν 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας. 

2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση / εγκατάσταση 

ή αντικατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 

του εύλογου, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

παράδοσης – εγκατάστασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο – Παραλαβή προμήθειας 

1. Η παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του συνόλου της εγκατάστασης διενεργείται ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση 

μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 

τρόπους : 

 Με πρακτική δοκιμασία και υπόδειξη από τον προμηθευτή. 

3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο με πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί : 

α) να παραλάβει το σύνολο της εγκατάστασης. 

β) να παραλάβει το σύνολο της εγκατάστασης με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το σύνολο της εγκατάστασης ή μέρος αυτής. 

αν υπάρχει κόστος για την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την προμήθεια με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει 

αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 

προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. εκτελεί 

τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις της εγκατάστασης δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητά της και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της εγκατάστασης, με ή 

χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια 



Σελίδα 27 από 36 

κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις της 

εγκατάστασης επηρεάζουν την καταλληλόλητά της και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, η εγκατάσταση μπορεί να απορριφθεί. 

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου του άρθρου 221του ν. 4412/2016, 

μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση στην περίπτωση που απορριφθεί η προμήθεια στο 

σύνολο της ή μερικός, με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή 

ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε 

όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 

και 4. 

 Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 

προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, 

βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, 

ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση 

που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή 

ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 

παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση του συνόλου τους εξοπλισμού. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει 

κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής. 

 Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων 

της αρχικής εξέτασης. Κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του 
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αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. 

 Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή 

σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

9. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο – Χρόνος παραλαβής υλικών 

1. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

2. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τον εξοπλισμό αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του εξοπλισμού και εγγραφής του 

στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 

μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 

που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 

από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε 

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

 

ΑΡΘΡΟ 27ο – Απόρριψη του Εξοπλισμού & Αντικατάσταση του 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του εξοπλισμού, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλον, που 

να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
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συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που 

απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή του εξοπλισμού που απορρίφθηκε γίνεται μετά την προσκόμιση άλλου και αφού 

αυτό παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει τον 

εξοπλισμό που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την εκπνοή της, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο 

σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που 

χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε τον εξοπλισμό, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 

εκποίηση του, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί 

να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή του εξοπλισμού που απορρίφθηκε πριν από την 

αντικατάστασή τους. 

 

Άρθρο 28ο – Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 

N.4412/2016. 

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας . 

Ηράκλειο 26/ 02/ 2018 

 

 

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
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ΕΡΓO 
Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
Επίπλωσης στο χώρο του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ» 
στην οδό Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«Προμήθεια Εξοπλισμού Επίπλωσης στο χώρο του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ»  

στην οδό Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό». 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. Αντικείμενο Έργου 

 

Αντικείμενο της ανάθεσης της προμήθειας/υπηρεσίας, είναι η Προμήθεια Εξοπλισμού Επίπλωσης 

στο χώρο του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ στην οδό Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό - Δήμου Ηρακλείου. 

 

29.1 ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ 

Τα στοιχεία επίπλωσης και κινητού εξοπλισμού που ζητεί η εταιρεία να προμηθευτεί, αποτελούν επεξεργασμένες 

συνθετικά προτάσεις, βάσει σχετικής μελέτης, με μεγάλο βαθμό λειτουργικής επάρκειας, ευελιξίας και ανταπόκρισης στα 

διαφορετικά «πρωτόκολλα» εσωτερικής διαμόρφωσης των χώρων του Δημοσκοπίου.  Ο σχεδιασμός και η επιλογή  τους 

έγινε με βασικό κριτήριο τη συμβατότητα με τις ανάγκες του Δημοσκοπίου, την ανθεκτικότητα, τη φορητότητα, τον έλεγχο 

και τον περιορισμό του κατασκευαστικού  κόστους, την άμεση δυνατότητα προμήθειας από τα προσφερόμενα είδη της 

αγοράς, τη χρηστική άνεση και την ευκολία τοποθέτησης, μετακίνησης και αποθήκευσής τους. Ο αριθμός τους έχει 

περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο και απαιτούμενο μέγεθος που είναι ικανό να εξυπηρετήσει τα εναλλακτικά 

σενάρια διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων του κτιρίου. Τα στοιχεία επίπλωσης που προτείνονται ανά κατηγορία, 

είναι τα παρακάτω:  
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29.1.1  Καθίσματα 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 Δύο εναλλακτικοί τύποι.  

 

>Κάθισμα απλού τύπου «καρέκλας γραφείου και χώρου εκδηλώσεων», με πλευρικά στηρίγματα. (και με επέκταση 

πρόσθετου εξοπλισμού πινακίδας γραφής). 

 Έχει μεγάλη ευελιξία, διαθέτει εύκολη φορητότητα κατά τις διαφορετικές διαμορφώσεις του χώρου, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις εναλλακτικής χρήσης της αίθουσας και των γραφείων και μπορεί 

να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί με ευκολία. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται σχολαστικά στο σχετικό πίνακα του 

καταλόγου επίπλωσης. Επιπλέον πρέπει να διαθέτει προαφαιρούμενη πτυσσόμενη πινακίδα γραφής, προκειμένου να  

παρέχει ευελιξία μετασχηματισμού της κεντρικής αίθουσας σε σχέση με τις ανάγκες των σχετικών εναλλακτικών 

πρωτοκόλλων διαμόρφωσης. Το κάθισμα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και απαραίτητο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

και προγράμματα. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται σχολαστικά στο σχετικό πίνακα του καταλόγου επίπλωσης.  

 

>Κάθισμα γραφείου περιστρεφόμενο:  

Κάθισμα με πέντε σημεία έδρασης και δυνατότητα κίνησης σε πολλαπλές κατευθύνσεις, ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την 

οργάνωση συναντήσεων δομημένου δημοκρατικού διαλόγου. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται σχολαστικά στο 

σχετικό πίνακα του καταλόγου επίπλωσης.  

 

29.2. Τραπέζι - γραφείο [σχ. Λ01)  

Πινακίδα γραφείου και πολυλειτουργικό τραπέζι, ορθογωνικής 

κάτοψης, τροχήλατο (με φρένα) και εξωτερική επένδυση με 

προστατευτικά στοιχεία από ανοξείδωτο φύλλο λαμαρίνας στα στοιχεία 

έδρασης του στο δάπεδο. Το υλικό κατασκευής είναι κόντρα πλακέ 

θαλάσσης Φινλανδίας (από σημύδα) σε πάχος 40 mm, το οποίο διαθέτει 

περιορισμένο βάρος και μεγάλες αντοχές σε καταπονήσεις και εντατική 

χρήση. Στα αναλυτικά σχέδια κατασκευής του που είναι συνημμένα στην 

παρούσα διακήρυξη, (σχέδιο ΛΟ1- κλίμακα 1:10), περιέχεται αναλυτική 

περιγραφή των διαστάσεων, των υλικών και του τρόπου κατασκευής. 
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Ποσοτικά στοιχεία, συνοπτικές τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμός κόστους κατασκευής του, περιέχονται στο 

αναλυτικό τεύχος περιγραφής της ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ.  

 

29.3. Συρταριέρα (σχ. Λ02)  

  

Τροχήλατη χαμηλή συρταριέρα γραφείου (με φρένα), πολλαπλής χρήσης, 

τετραγωνικής κάτοψης με δυο συρτάρια. Το υλικό κατασκευής είναι κόντρα 

πλακέ θαλάσσης Φινλανδίας ( από σημύδα) σε πάχος 40 και 20 mm, το οποίο 

διαθέτει περιορισμένο βάρος και μεγάλες αντοχές σε καταπονήσεις και εντατική 

χρήση. Στα αναλυτικά σχέδια κατασκευής του, που είναι συνημμένα στην 

παρούσα διακήρυξη, (σχέδιο ΛΟ2-κλίμακα 1:10), περιέχεται αναλυτική 

περιγραφή των διαστάσεων, των υλικών και του τρόπου κατασκευής. Ποσοτικά 

στοιχεία, συνοπτικές τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμός κόστους 

κατασκευής του, περιέχονται στο αναλυτικό τεύχος περιγραφής της ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ.  

 

29.4. Χαμηλό έπιπλο γραφείου με  ράφι και ντουλάπια (σχ. Λ03).  

 

Χαμηλό έπιπλο με ανοικτό ράφι και κλειστό τετράπορτο ντουλάπι με 

τέσσερις πόρτες ανοιγόμενες με μηχανισμούς πιέσεως, μακρόστενης 

ορθογωνικής κάτοψης. Το υλικό κατασκευής είναι κόντρα πλακέ θαλάσσης 

Φινλανδίας (από σημύδα) σε επιφανειακά στοιχεία πάχους 40 και 20 mm, το 

οποίο διαθέτει περιορισμένο βάρος και μεγάλες αντοχές σε καταπονήσεις και 

εντατική χρήση. Στα αναλυτικά σχέδια κατασκευής του που είναι συνημμένα στην 

παρούσα διακήρυξη, (σχέδιο Λ03-κλίμακα 1:10), περιέχεται αναλυτική περιγραφή 

των διαστάσεων, των υλικών και του τρόπου κατασκευής. Ποσοτικά στοιχεία, συνοπτικές τεχνικές προδιαγραφές και 

προϋπολογισμός κόστους κατασκευής του, περιέχονται στο αναλυτικό τεύχος περιγραφής της ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ.  

 

29.5. Διαχωριστικό-εκθεσιακό πέτασμα χώρου (σχ. Λ04).  

 

Επιφανειακό στοιχείο, αυτοφερόμενο και συναρμολογούμενο, από μεταλλικό 

ανοξείδωτο φέροντα οργανισμό (ανοξείδωτη κοιλοδοκός 316, τετραγωνικής 

διατομής 40/40), μεταλλικά συνδετικά και υποστηρικτικά στοιχεία από ανοξείδωτες 

λάμες 10/40 που στερεώνονται με βίδες Άλεν και προσθαφαιρούμενη πινακίδα από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης Φινλανδίας (πάχους 40 mm) σε δυο εναλλακτικά 

επιφανειακά μεγέθη , 2/2 και 1/2 του συνολικού αναπτύγματος της κατασκευής. Η 

κατασκευή του διαθέτει ευελιξία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης και 

μπορεί να αποθηκεύεται με άνεση.  Τα υλικά κατασκευής διαθέτουν  μεγάλες 

αντοχές σε καταπονήσεις και εντατική χρήση. Στα αναλυτικά σχέδια κατασκευής 
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του, που είναι συνημμένα στην παρούσα διακήρυξη, (σχέδιο ΛΟ4-κλίμακα 1:10), περιέχεται αναλυτική περιγραφή των 

διαστάσεων, των υλικών και του τρόπου κατασκευής. Ποσοτικά στοιχεία, συνοπτικές τεχνικές προδιαγραφές και 

προϋπολογισμός κόστους κατασκευής του, περιέχονται στο αναλυτικό τεύχος περιγραφής της ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ.  

 

29.6. Πινακίδες προβολής Δημοσκοπίου και Χορηγών [ σχ. Α16]  

Πινακίδες για την προβολή των δραστηριοτήτων και των χορηγών του Δημοσκοπίου, από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

Φινλανδίας, πάχους 20 mm, φύλλα φελλού και Plexiglas και στοιχεία στήριξης Άλεν, σύμφωνα με το σχέδιο 

χωροθέτησης και κατασκευής τους που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό σχέδιο κατασκευής του, που είναι συνημμένο 

στην παρούσα διακήρυξη, (σχέδιο σχΑ16).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 39121000-6 ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 35 

2 39130000-2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 

3 39122000-3 ΡΑΦΙ – ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 12 

4 44112300-1 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

5 39110000-6 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ [ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΡΑΦΗΣ]  

ΤΕΜΑΧΙΑ 85 

6 
39111100-4 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ  32 

7 
 

30237450-8 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΚ.  ΤΕΜΑΧΙΑ  4 

8 
 

34924000-0 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ  3 

 

29.7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το σύνολο της προμήθειας θα καλύπτεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών  

που θα ξεκινάει από την ημέρα έκδοσης πιστοποιητικού προσωρινής παραλαβής. 

 
 

 Ηράκλειο 26/ 02 / 2018 
  
 Ο Συντάκτης 
  
  

 
 

 
 Ιωάννης Νικ. Αναγνώστου 
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  

Ηράκλειο, 26 / 02 / 2018 
Αριθμ. Πρωτ. : ...... 

 
 
ΕΡΓO: 
Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
Επίπλωσης στο χώρο του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ» 
στην οδό Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό-
Δήμου Ηρακλείου. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΥΡΩ) 

1 39121000-6 
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 35 
 

14.000,00 

2 39130000-2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 
 

1.800,00 

3 39122000-3 ΡΑΦΙ – ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 12 
 

6.000,00 

4 44112300-1 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΠΕΤΑΣΜΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
 

9.000,00 

5 39110000-6 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ [ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΡΑΦΗΣ]  

ΤΕΜΑΧΙΑ 85 

 
12.750,00 

6 
39111100-4 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ  32 
6.400,00 

7 
 

30237450-8 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΚ.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  4 

 
1.200,00 

8 
 

34924000-0 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΧΟΡΗΓΩΝ  

ΤΕΜΑΧΙΑ  3 

 
1.050,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 52.200,00 

    ΦΠΑ 24 % 12.528,00 

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 64.728,00 

 
 

 Ηράκλειο 26 / 02 / 2018 
  
 Ο Συντάκτης 
  
  

 
 

 Ιωάννης Νικ. Αναγνώστου 
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  

Ηράκλειο, ... / … / 2018 
Αριθμ. Πρωτ. : ...... 

 
ΕΡΓO 
Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
Επίπλωσης στο χώρο του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ» 
στην οδό Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό-
Δήμου Ηρακλείου. 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (ΕΥΡΩ) 

1 39121000-6 
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 35 
 

2 39130000-2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 
 

3 39122000-3 ΡΑΦΙ – ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 12 
 

4 44112300-1 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
 

5 39110000-6 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ [ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΡΑΦΗΣ]  

ΤΕΜΑΧΙΑ 85 
 

6 
39111100-4 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ  32 
 

7 
 

30237450-8 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΚ.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  4 
 

8 
 

34924000-0 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ  3 
 

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24 %  

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Ηράκλειο …………………… 
 
 
 
 
 
 

Ο Προσφέρων 
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i  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
ii  Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη για παρέκκλιση αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής 

(πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
iii Ομοίως με την προηγούμενη σημείωση.  
iv  Οι λόγοι της παραγράφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με 
το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. Επισημαίνεται 
ότι, σε περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε δυνητικού λόγου αποκλεισμού της παρ. 18.1.5 και 
πρόβλεψης του στην παρούσα διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει υποχρεωτικά τον 
οικονομικό φορέα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. 
Επισημαίνεται ότι η επιλογή της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους αποκλεισμού της 
παραγράφου 18.1.5 διαμορφώνει αντιστοίχως το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) και τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή δεν επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, διαγράφεται το 
περιεχόμενο των σχετικών λόγων αποκλεισμού της παραγράφου και δεν συμπληρώνεται 
αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα. 
v  Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από 
τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 
vi  Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από 
τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 
vii  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής είναι προαιρετικά για την 
αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης 
(άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
viii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης (πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Για περισσότερα, πρβ. 
Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Αρχής με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης 

ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 

4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής” (απόφαση 180/2016). 
ix  Συμπληρώνεται, περιγραφικά η τεχνική ικανότητα που απαιτείται για τη συγκεκριμένη 
σύμβαση. Για περισσότερα, πρβ. προαναφερόμενη Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Αρχής για τη 
συμπλήρωση του παρόντος Τεύχους. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 
4412/2016).  


