
 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Αντιδήµαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιµής ανά οµάδα, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 64.449,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Το αντικείµενο της δηµόσιας σύµβασης είναι η ανάθεση προµήθειας για την  Προµήθεια βασικού 

εξοπλισµού του κτιρίου Πληροφόρησης και Πολιτισµού της Τοπικής Κοινότητας Βουτών ». 

Η Μελέτη της προµήθειας αποτελείται από , τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό την 

Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων,) και αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης.  
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Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΓ. ΤΙΤΟΥ αρ. 1 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 71202 

Τηλέφωνο 2813409185-186-189-403-428 

Φαξ 2810229207 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  prom@heraklion.gr  

Αρµόδιος για πληροφορίες Β. Τζανιδάκης  

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.heraklion.gr. 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ήµος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου στην διεύθυνση www.heraklion.gr 

β) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες µε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ηρακλείου στα τηλ. (+30) 2813409185-186-189-
403-428, e-mail: prom@heraklion.gr. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α. 30.7133.002 µε το ποσό των 64.449,00 € του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2018  του Φορέα.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι Προµήθεια βασικού εξοπλισµού του κτιρίου Πληροφόρησης και 
Πολιτισµού της Τοπικής Κοινότητας Βουτών ».  

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) : 39200000-4 , 32321200-1, 35121700-5, 39710000-2, 31950000-8, :39515420-5. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιµής η οποία θα δοθεί µε τιµή µονάδας ανά είδος. Η κατακύρωση θα γίνει ανά Οµάδα ειδών. 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή 
περισσότερες ή και για όλες τις Οµάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί και θα πρέπει να το δηλώσουν στο ΤΕΥ∆ 
στο Τµήµα ΙΙ. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε Οµάδας ή/και για µέρος της 
προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 64.449,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24. %  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στα τεύχη των 
«Τεχνικές Προδιαγραφές» και «Ενδεικτικός Προϋπολογισµός» της µελέτης ο οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσας διακήρυξης. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως. 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Το Ν. 4555/ 2018 Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της 
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” , 

του άρθρου 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης  

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

B. 

• Η µε αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων του ∆ήµου Ηρακλείου 

• Η µε αριθµό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης αρµοδιότητας υπογραφής α) 
∆ιακηρύξεων για προµήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) 
Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δηµοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος δ) Συµβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών ∆ελτίων ζ) όλων των συναφών 
εγγράφων προαπαιτούµενων ή επόµενων των παραπάνω 

• Η µε αρ. πρωτ 65511/ 6-8-2018 απόφαση του ∆ηµάρχου Ηρακλείου µε την οποία ορίζει ως διατάκτη τον 
Αντιδήµαρχο Καραντινό Γεώργιο  

• Το υπ αρ. πρωτ 83684/03-10-2018 Πρωτογεννές Αίτηµα ( Α∆ΑΜ:18REQ003832044) 

• Το υπ αρ. 85551/08-10-2018 Τεκµηριωµένο Αίτηµα  

• Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό 1488/88404-15.10.2018 (Α∆Α:63Σ8Ω0Ο-ΡΒΕ) 
(Εγκεκριµένο Αίτηµα Α∆ΑΜ:18REQ003938003 ) µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η 
πίστωση .   

• Η µε αριθµό 1104/2018 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Ηρακλείου, οδός  Αγ. Τίτου αρ.1,1ος όροφος, αίθουσα 
«Ανδρέα Παπανδρέου» την 21/02/2019, ώρα 10:00 (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & 
έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
δηλαδή 21/02/2019 και ώρα 10:00 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού.  

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός 
θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την 28/02/2019 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)  

Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης (Προκήρυξη) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  

Στην ηµερήσια εφηµερίδα:ΠΑΤΡΙΣ 

 Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα αποσταλεί στο Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

Η ∆ιακήρυξη µε όλα τα επισυναπτόµενα σε αυτήν έγγραφα της σύµβασης, θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.heraklion.gr  στην διαδροµή : Αρχική 
► Επικαιρότητα ► ∆ιακηρύξεις – ∆ηµοπρασίες. 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 
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γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η µε αρ. 115226/19-12-2018  Προκήρυξη (Περίληψη της ∆ιακήρυξης), όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί 
στην εφηµερίδα ……………………… 

• η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ………………....) µε τα τεύχη της µελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ενδεικτικό Προϋπολογισµό και Τιµολόγιο Προσφοράς) που 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 

•  Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.heraklion.gr/press/auction 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε 
δαπάνες και φροντίδα τους. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων 
των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.] 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο 
έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει 
γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν 
να υποβάλλονται και στην  αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 [εφόσον ζητηθεί] και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον 
τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.  3. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
[2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής,  η  θα οποία καλύπτει 
το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για οποιοδήποτε µέρος της 
προµήθειας επιθυµεί να καταθέσει ο Προµηθευτής, για όποιο µέρος καταθέτει προσφορά θα πρέπει να το 
δηλώσει στο ΤΕΥ∆ µέρος ΙΙ (τµήµατα). Για το σύνολο της προµήθειας, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής  
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών  1.039,50 €. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, 
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

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

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 
άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης  

Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην 
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 
βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων 
ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων 
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 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,  
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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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 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 οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 

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

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2.2.3.2. α) Όταν 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 όταν 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 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για 
την καταβολή τους.  

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ.  

2.2.3.3. 
 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
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ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

 (β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

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

(δ) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα 
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης 
δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα 
µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του 
παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. 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. 

Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του 
σχετικού γεγονότος. 
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2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
της σύµβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι 
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση 
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο . 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε 
επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 
3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα 
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα 
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που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα 
στην ως άνω παράγραφο,  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2α ΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - 
µέλους ή χώρας για τους φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα φορολογική και ασφαλιστική 
ενηµερότητα  . Επιπλέον 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 εγκατάστασής του) του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές]. 
Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς φορείς, οι 
οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 
προκειµένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.  

γ)για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 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. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 1. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

Β.2. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
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που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος 
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.3. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.5. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, 
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά  
βάσει τιµής. Η κατακύρωση των ειδών της προµήθειας θα γίνει ανά Οµάδα.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό  µελέτης  , για το σύνολο ποσότητας της προµήθειας ανά οµάδα. 

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε 
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5 είτε (α) µε 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής (Ταχυδροµική διεύθυνση. Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202.). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή 
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία 
και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

*Τα στοιχεία επικοινωνίας του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνουν Ταχ. ∆/νση, Τηλέφωνο, Φαξ 
και ∆/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου.  

 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισµό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου 
ή  ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή ( ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 
της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.. 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: :……………………………................................ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ * :……………………………......................................... 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «……………………………………………………………» 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:………………../……-……..-………….. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …./…/………. και ώρα…….. 
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2.4.2.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν. 

α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συµπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης 
(Παράρτηµα...), 

β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές” της µελέτης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα  

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν 

2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
συµπληρώνοντας το έντυπο «Τιµολόγιο Προσφοράς» το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα έγγραφα της 
σύµβασης και παρέχεται και σε επεξεργάσιµη µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.heraklion.gr/press/auction  

Η τιµή των προς προµήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα (τεµάχιο, τετραγωνικό µέτρο, µέτρο).   

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,  

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που 
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης του ∆ήµου Ηρακλείου  .  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών.  
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 120 ηµέρες  
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού . Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από 
τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα 
της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, 
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ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, 2.4.4 (Περιεχόµενο 
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,.  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης 
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 
της προθεσµίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν 
η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σηµειώνεται ότι 
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική 
καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση 
µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 
του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή 
οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού 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 σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 
και τους λόγους αποκλεισµού τους.  
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 θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους 
απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου, η οποία κοινoποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην 
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προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

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  10 ηµερών από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, τα δικαιολογητικά, που 
καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, 
ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκοµισθεί 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, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία 
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε  

το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε  το Τ.Ε.Υ.∆.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 
και ως εξής:  Ποσοστό 30%  στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% στην περίπτωση 
µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 



 

Σελίδα 19 

προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται µε την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού θέτοντάς του 
προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα 
προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 

 3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η 
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της 
αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους  µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 
το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της 
σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της 
σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου  

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

 Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού του κτηρίου Πληροφόρησης 
και Πολιτισµού της Τοπικής Κοινότητας Βουτών.  

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα 
στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν. 4412/2016 . 

 ∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου 
από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια 
των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη 
της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από 
το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο 
ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη 
της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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 προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β' και δ' της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών   

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 90 ενενήντα ηµερών από την ηµέρα ανάρτησης 
της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ .Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από 
τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 
εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 
των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκοµίστηκε. 

6.2  Παραλαβή  υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών  γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός µακροσκοπικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους 
ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 
των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 
208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα 
της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο τεύχος Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης. 
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα 
υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση 
του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόµενων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 
εξωτερικό 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό  

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής ανά, για την «Προμήθεια βασικού εξοπλισμού κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού της τοπικής κοινότητας 

Βουτών. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 64.449,00 € ( συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%). 

2. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 21/02 / 2018  και ώρα 10:00 π.μ.   στη Διεύθυνση, Δήμος 

Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της  Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας,  

ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική 

Επιτροπή, για την σύμβαση «Προμήθεια βασικού εξοπλισμού κτιρίου πληροφόρησης και    πολιτισμού της τοπικής κοινότητας 

Βουτών.», το αργότερο μέχρι  την ημερομηνία και ώρα   της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για 

λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 

28/02/2018 και ώρα  10:00:π.μ.  στον ίδιο χώρο. 

3. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 

του Ν. 4412/2016 ,  και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 1.039,50 €. Εάν κάποιος επιθυμεί  να λάβει μέρος όχι στο 

σύνολο του διαγωνισμού αλλά σε μέρος αυτού, υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το αντίστοιχο ποσό 2%  της προϋπολογισθείσας  

δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., και να το δηλώσει στο ΤΕΥΔ  που θα επισυνάψει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

72 του Ν. 4412/2016. 

 Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 

-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) 

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1. 

Η προκήρυξη (προκήρυξη  της διακήρυξης):-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».-Θα αποσταλεί στα 

Επιμελητήρια 

-Θα δημοσιευθεί  μία φορά στην Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και 

διάστιχο 8,5 στιγμών. 

Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.                                     

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΕΡΓΟ: " Προμήθεια  βασικού εξοπλισμού του κτιρίου  

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             πληροφόρησης και πολιτισμού της τοπικής  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                              κοινότητας Βουτών 

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                     

Ταχ. Δ/νση: ΑΓ.ΤΙΤΟΥ 1                                

Πληροφορίες: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Τηλ.: 2813409185                                                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΛΟΥ Προκήρυξης :                           

Fax: 2810 229207                                                                                                

E-mail :  prom@heraklion.gr     

   

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της Προμήθειας είναι: 

   Η προμήθεια «Προμήθεια  βασικού εξοπλισμού του κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού της τοπικής  

κοινότητας Βουτών» για τις ανάγκες  των υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτη.                  

ΑΡΘΡΟ 20 

Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις   

 Α) Τις διατάξεις: 

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

 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. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

 Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).  

 Β) Τις αποφάσεις:  

       1. Την με αριθμ. πρωτ. 58120/01.06.2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας 

υπογραφής συμβάσεων περιλήψεων Διακηρύξεων κ. 

    2. Την αριθμ.  …../2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 

     Α) Εγκρίνεται η διενέργεια προμήθειας   βασικού εξοπλισμού του κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού 

της τοπικής  κοινότητας Βουτών και η διάθεση πίστωσης ποσού 64.635,00 €  με το Φ.Π.Α. 24% και θα 

βαρύνει τον  ΚΑ  30-7133.002 με τίτλο «Προμήθεια  βασικού εξοπλισμού του κτιρίου πληροφόρησης και 
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πολιτισμού της τοπικής  κοινότητας Βουτών  » του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2018. 

   Β) Εγκρίνεται η εκτέλεση της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα . 

    Γ) Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της προμήθειας  

«Προμήθεια  βασικού εξοπλισμού του κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού της τοπικής  κοινότητας 

Βουτών » 

   Δ) Ψηφίζονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

   Η εκτέλεση της Προμήθειας   θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό τους όρους του οποίου έχει 

ψηφίσει η οικονομική Επιτροπή σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και  με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής ανά ομάδα όπως καταγράφεται αναλυτικά στο τεύχος του  ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, 

και εφόσον τηρούν τα γραφόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών. 

   Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 

προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω: 

• Το Συμφωνητικό.  

• Η Διακήρυξη.  

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας. 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Η Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία με βάση την μελέτη της Προμήθειας. 

Το Πρόγραμμα διεκπεραίωσης της προμήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

   Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει  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.  

   Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης  

επιστρέφεται 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 το υλικό  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 συλλογικού οργάνου. 
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Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  ποσού ίσου με το  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 .Κατά  τα 

λοιπά  ισχύει το άρθρο 17 της προκήρυξης .  

 

 

ΑΡΘΡΟ 60 

Παράδοση Υλικών ( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 

   Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα ( 90 )  ημερών  

από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παράδοση και η τοποθέτηση  των ειδών της προμήθειας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης γίνει (συνολικά) 

στο κτιρίο πληροφόρησης και πολιτισμού της τοπικής  κοινότητας Βουτών     Η μεταφορά και η τοποθέτηση 

των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.  

   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 
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Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών  

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί τοποθετηθεί  αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του 

Δήμου Ηρακλείου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 80 

Παραλαβή Υλικών προμήθειας  

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με 

μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία  μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής.  

   Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της 

μακροσκοπικού ελέγχου.  

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

α) να παραλάβει το υλικό, 
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β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 90 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

   Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

   Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν 

η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

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

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 

αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο 

εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

προμηθευτή. 

   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 του Δημοτικού 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 

προβλεπομένων 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. 
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Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

   Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

   Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 

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

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 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 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 

2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 
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παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

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

εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους . 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

   Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 110 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

   Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 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 του Δήμου  

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

   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, ήτοι να εκδίδεται 

τιμολόγιο ανά εντολή και Κ.Α προϋπολογισμού, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την 

εντολή. 

Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   
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Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

   Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 

α)  παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν 

οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  το Δήμο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 140 

Παραστατικά Τιμολόγια 

   Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  τιμολογήσει σύμφωνα με τους Κ.Α ( Π .Α.Υ.) των υπηρεσιών μετά 

από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την μελέτη.   
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Συντάχθηκε                                                                              Η προϊσταμένη του τμήματος         

 Αχλαδιανάκη Σοφία                                                                                           Σπανουδάκη Παρασκευή          

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                                                                   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.                           

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Προϊστάμενος   της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β Βαθμό 

 

 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  " Προµήθεια  βασικού εξοπλισµού του κτιρίου πληροφόρησης και 
πολιτισµού της τοπικής κοινότητας Βουτών"  

                                                                                                              

 
     

 
     

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     

      1η ΟΜΑ∆Α       

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ  & ΑΙΘΟΥΣΑΣ        

  (CPV 
39200000-4)     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Τραπέζια ξύλινα ορθογώνια τεµάχια 30,00 
155,00 

4.650,00 

2 
Kαρέκλες ξύλινες επισκεπτών µε 
κάθισµα από ψάθα και πλάτη από ξύλο τεµάχια 150,00 

30,00 
4.500,00 

3 
Ντουλάπι ξύλινο διαστάσεων 
1,80χ0,70(κατασκευή - τοποθέτηση) τεµάχια 1,00 

130,00 
130,00 

4 
Επίπλο ξύλινο (για laptop) διαστάσεων 
1,00χ0,90χ0,30κατασκευή - τοποθέτηση) τεµάχια 1,00 

300,00 
300,00 
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5 

Βιβλιοθήκη ξύλινη (υπογείου ) 
διαστάσεων συν(39τ.µ.)κατασκευή - 
τοποθέτηση) τιµή /τ.µ.  39,00 

270,00 

10.530,00 

6 
Γραφείο (υπογείου) διαστάσεων 
120χ0,80 τεµάχια 3,00 

220,00 
660,00 

7 Καρέκλες γραφείου τεµάχια 3,00 
110,00 

330,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

21.100,00 

  Φ.Π.Α. 24%     
  

5.064,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ     
  

26.164,00 

    

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

     2η ΟΜΑ∆Α       

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   (CPV 32321200-1)   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κονσόλα αυτοενισχυόµενη (6 καναλιών)  τεµ.  1,00 440,00 440,00 

2 Ηχεία µε woofer τεµ.  4,00 150,00 600,00 

3 Ηχείο αυτοενισχυόµενο επαγγελµατικό τεµ.  1,00 170,00 170,00 

4 βάσεις στήριξης ηχείων τοίχου - οροφής τεµ.  5,00 29,00 145,00 

5 Μικρόφωνο για φωνητικά τεµ.  1,00 80,00 80,00 

6 Ασύρµατο µικρόφωνο τεµ.  1,00 135,00 135,00 

7 Βάση µικροφώνου τεµ.  1,00 50,00 50,00 
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8 Βιντεοπροβολέας  τεµ.  2,00 540,00 1080,00 

9 Ηλεκτρικό πανί βιντεοπροβολέα τεµ.  2,00 260,00 520,00 

10 Εγκατάσταση - ρύθµιση συστήµατος        250,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

3.470,00 

  Φ.Π.Α. 24%     
  

832,80 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ     
  

4.302,80 

 
    

 
 

    
 

 

    
 

 

    
 

 
     3η ΟΜΑ∆Α       

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ   (CPV 35121700-5)   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κεντρική µονάδα συσστήµατος 
συναγερµού τεµ./σέτ 1,00 

290,00 
290,00 

2 Πληκτρολόγιο αφής τεµ. 2,00 
100,00 

200,00 

3 Ανιχνευτής υπερύθρων µε επεξεργαστή  τεµ. 5,00 
38,00 

190,00 

4 
Σειρήµα εξωτερική αυτό 
τροφοδοτούµενη τεµ. 1,00 

50,00 
50,00 

5 Πιεζοηλεκτρική σειρήνα  τεµ. 2,00 
25,00 

50,00 

6 Μπαταρία  τεµ. 1,00 
20,00 

20,00 

7 
Ενσύρµατες µαγνητικές επαφές 
εσωτερικού τύπου τεµ. 15,00 

7,00 
105,00 
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8 
Εγκατάσταση - προγραµατισµός 
συστήµατος        200,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

1.105,00 

  Φ.Π.Α. 24%     
  

265,20 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ     

  

1.370,20 

 
    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    4η ΟΜΑ∆Α   
  

  

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ   (CPV 39710000-2)   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2 
Ψυγείο ανοξείδωτο (µη εντοιχισµένο ) 
διαστάσεων 1,30χ0,70χ0,80 Τεµάχια 1,00 

1.650,00 
1650,00 

3 
Επαγγελµατική εστία(κουζίνα) 4 εστιών 
ρεύµατος και φούρνου ανοξείδωτη Τεµάχια 1,00 

1.935,00 
1935,00 

4 
Πλυντήριο πιάτων 0,50χ0,50 ανοξείδωτο 
επαγελµατικό  Τεµάχια 1,00 

1.700,00 
1700,00 

5 
Εκτυπωτής inkjet µε ανάλυση  από 
4,800χ1200 dpi Τεµάχια 3,00 

150,00 

450,00 

6 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής µε lcd οθόνη Τεµάχια 8,00 
520,00 

4160,00 

7 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής(LAPTOP) Τεµάχια 8,00 
490,00 

3920,00 
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8 

Ψυγείο µικρό ανοξείδωτο (µη 
εντοιχισµένο ) διαστάσεων 
0,65χ0,50χ0,54 Τεµάχια 2,00 

200,00 

400,00 

9 
Κλιµατιστικό τοίχου (ντουλάπα) ψύξης 
/θέρµανσης Τεµάχια 1,00 

2.200,00 
2200,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

16.415,00 € 

  Φ.Π.Α. 24%     
  

3.939,60 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ     
  

20.354,60 € 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 
    5η ΟΜΑ∆Α       

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ   (CPV 39150000-8)   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Νεροχύτης ανοξείδωτος πλάτος 0,50 
µίας σκάφης διαστάσεων περίπου 
35χ40χ13 εκ. µήκους 1,20µ τεµάχια 3,00 

160,00 
480,00  

2 
Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο(1) 
σκάφης τεµάχια 3,00 

19,00 
57,00  

2 
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα πάχους 
32χιλ. τιµή /τ.µ.  7,00 

129,00 
903,00  

3 
Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µη 
τυποποιηµένα  τιµή /τ.µ.  9,00 

225,00 
2.025,00  

4 
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστά µη 
τυποποιηµένα  τιµή /τ.µ.  4,00 

180,00 
720,00  

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

4.185,00  

  Φ.Π.Α. 24%       1.004,40  
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ       5.189,40 

      

      

      

    6η ΟΜΑ∆Α   
  

  

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ & 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ   (CPV 39515420-5)   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Υφασµα µερικής σκίασης 
(ρολλοκουρτίνα)µε µηχανισµό τιµή /µ.  180,00 30,00  5.400,00  

2 Τοποθέτηση υφάσµατος σκίασης        300,00  

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

5.700,00  

  Φ.Π.Α. 24%       1.368,00  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ       7.068,00 

            

  ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΩΝ       64.449,00 

            

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.449,00 

     

              ΗΡΑΚΛΕΙΟ,   02 / 05/ 2018  

      

 ο Συντάξας    

      

      
      
 ΑΧΛΑ∆ΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ   

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ    
      

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 
   
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
   
  

ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

 
   
   
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ   
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                    ΗΡΑΚΛΕΙΟ  02 / 10 / 2018 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

∆/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΤΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

ΚΑ:30-7133.002 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 64.635,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα ζητούµενα είδη  θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου, φτιαγµένα σύµφωνα 

µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών, 

ηλεκτρικών ειδών και µαγειρικών σκευών, ποτηριών κ.α. (υγιεινή των τροφίµων) και θα 

συνοδεύονται µε τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται. 

Ο Χρωµατισµός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω 

είδη θα είναι επιλογής της τοπικής κοινότητας Βουτών του ∆ήµου Ηρακλείου. 

Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από 

εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις , 

καθώς και σετ εξαρτηµάτων όπου απαιτείται. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η 

τοποθέτηση και πλήρης λειτουργία. 

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. 

 

                                                        ΟΜΑ∆Α 1η  
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         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασµένα για να παρέχουν τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, 

σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη µεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο 

πέρασµα του χρόνου. 

 Είναι κατασκευασµένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό M.D.F. µε 

επένδυση οξιάς.  

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

       1.  Τραπέζια   ξύλινα ορθογώνια  

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος  από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατοµή 

5Χ5  εκ.,  το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από συνθετικό Ξύλο M.D.F. µε επένδυση 

οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου.  

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120Χ65Χ76 εκ. ύψος. 

 

     2. Καρέκλες επισκεπτών  

Κάθισµα επισκεπτών, ο σκελετός του καθίσµατος και τα 4 πόδια είναι από ξύλο φουρνιστής 

οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου.  

Τα στοιχεία της έδρας (βάσης) είναι κατασκευασµένα από ψάθα κατάλληλη  για µεγάλη 

αντοχή και διαµορφωµένα µε ανατοµική  καµπύλη. Η πλάτη του καθίσµατος να είναι από 

ξύλο µε (2)οριζόντια τµήµατα (τραβέρσα). 

Ενδεικτικές διαστάσεις  πλάτης : 42,50 Χ41,50Χ88,50εκ. ύψος. 

 

3. Ντουλάπι  ξύλινο κλειστό 

 

        Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο  MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο 

φυσικό χρώµα του ξύλου. Θα φέρει  στο εσωτερικό του τρία ράφια από τα οποία το  ένα  

ράφι είναι σταθερό. Τα µετακινούµενα ράφια στηρίζονται µέσω ειδικών εξαρτηµάτων που 

εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30 Kgr/ράφι. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 1,80 x 0,70 x 1,60 εκ. ύψος. 

 

      4.  Έπιπλο ξύλινο για (LAPTOP) 

           Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο  MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο 

φυσικό χρώµα . θα φέρει στο εσωτερικό του τρία ράφια από τα οποία το  ένα  ράφι είναι 
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σταθερό. Τα µετακινούµενα ράφια στηρίζονται µέσω ειδικών εξαρτηµάτων που 

εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30 Kgr/ράφι.  

Ενδεικτικές διαστάσεις 1,00 x 0,90 x 0,30 εκ. ύψος. 

 

      5. Βιβλιοθήκη  ξύλινη µε ράφια  

           Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο  MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο 

φυσικό χρώµα του ξύλου .Θα φέρει στο εσωτερικό του τρία ράφια από τα οποία το  ένα  ράφι 

είναι σταθερό. Τα µετακινούµενα ράφια στηρίζονται µέσω ειδικών εξαρτηµάτων που 

εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30 Kgr/ράφι.  

Συνολικά τ.µ. βιβλιοθήκης (39,00τ.µ.) 

 

      6. Γραφείο διαστ. 120 Χ 80 εκ. 

H επιφάνεια (καπάκι) του γραφείου  είναι κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate 

πάχους 30 mm. 

Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής laminate πάχους 25 mm 

Η Μετώπη  (Ποδιά ) είναι κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 18 mm. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 1,20 Χ 0,80 Χ 0,72 ύψος. 

Λοιπά στοιχεία : Η συνδεσµολογία των µερών (πλαϊνών, επιφάνειας, µετώπης) γίνεται µε 

φεράµια που εξασφαλίζουν άριστη συνδεσµολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιµότητα των 

µερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόµενη. 

Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη 

Η συρταριέρα κατασκευάζεται  από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30 mm. Το πάχος της  

µετώπης  του συρταριού  είναι   18 mm κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate. Η 

κίνηση των συρταριών γίνεται µέσα από γλυσιέρες µε αθόρυβους µηχανισµούς κύλισης. Η 

συρταριέρια θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και θα αποτελείται από (3) συρτάρια .Το πρώτο 

συρτάρι της συρταριέρας φέρει µολυβοθήκη ενσωµατωµένη στο εσωτερικό.  

 

7.Καρέκλες γραφείου 

Καρέκλα εργασίας γραφείου, µε πλάτη ψηλή και µπράτσα, τροχήλατο ανατοµικό. Με 

σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή µε ρόδες. Το ύψος της καρέκλας και η κλίση 

της πλάτης ρυθµίζεται µε µοχλό. Καλύπτεται από ανθεκτική δερµατίνη σε διάφορα χρώµατα. 

 

 ΟΜΑ∆Α 2η    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

                                                ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Κονσόλα αυτοενισχυόµενη  
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Αυτοενισχυόµενη κονσόλα 6 καναλιών εισόδου µε έξοδο 2χ300Watt. Η οποία να µπορεί να 

συνδεθεί µε (4) κανάλια (µικρόφωνο ή όργανο ) και µε (1) εξωτερική πηγή (Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή κ.λ.π. Επίσης να διαθέτει κεντρικό 5 band equalizer & 2 band equalizer σε κάθε 

κανάλι και έξοδο ακουστικών µε ξεχωριστό ρυθµιστικό. 

2.Ηχείο µε woofer. 

Ηχείο µε woofer 6.5’’ και ισχύς 75W RMS-100W MAX ,8Ω,ευαισθησία 92 dB,απόκριση 

συχνότητας 65HZ -16kHz . ∆ιαστάσεων 280χ215χ175MM – 4,5kg. H καµπίνα από ΑΒS σε 

µαύρο χρώµα  

3. Επαγγελµατικό ηχείο αυτοενισχυόµενο  

Επαγγελµατικό ηχείο αυτοενισχυόµενο ισχύος 200Watt µε πλαστική καµπίνα ΑΒS και  

woofer 8΄΄ 

4.Βάσεις στήριξης ηχείων. 

Βάσεις στήριξης ηχείων τοίχου – οροφής κατάλληλες για την στήριξη ηχείων βάρους µέχρι 

15κιλ.στον τοίχο ή στην οροφή. 

5.Μικρόφωνο µε φωνητικά .  

∆υναµικό καρδιοειδές µικρόφωνο µε φωνητικά, κατάλληλο για οµιλίες, τραγούδι, κ.λ.π. µε 

πρίµα ισχυρό µπάσο και διακόπτη on-off,αποσπασµένο καλώδιο 5µµε βύσµα jack 6,3mm. 

6. Ασύρµατο µικρόφωνο. 

Ασύρµατο µικρόφωνο για τέλεια ποιότητα ήχου, αξιοπιστία ,χωρίς παρεµβολές µε εµβέλεια 

του συστήµατος περίπου 50µ. .Ιδανικό για επαγγελµατικές εκδηλώσεις ,συνεδριάσεις, 

εκκλησίες ,σχολεία κ.λ.π. Ο δέκτης πρέπει να διαθέτει (2) ανεξάρτητα ρυθµιστικά για κάθε 

κανάλι ξεχωριστά. 

7. Βάση µικροφώνου.  

Βάση στήριξης µικροφώνου. 

8. Βιντεοπροβολέας . 
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Βιντεοπροβολέας µε απόσταση προβολής 2-12µ. µε ανάλυση 800χ600,µε φωτεινότητα 

3200 και µε εισόδους σε video usb,in κ.λ.π. 

9. Ηλεκτρικό πανί  βιντεοπροβολέα. 

Ηλεκτρικό πανί Βιντεοπροβολέα διαστάσεων 2µ χ 1,5µ µε γωνία θέασης 160 µοίρες και 

χρώµα λευκό µάτ. 

ΟΜΑ∆Α 3η    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

                                               ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Κεντρική µονάδα συστήµατος. 

Κεντρική µονάδα συστηµατος (12) ζωνών επεκτεινόµενη έως 76 ενσύρµατες ή ασύρµατες 

ζώνες µε ενσωµατοµένο ασύρµατο δέκτη και µονάδα GSM για λεπτοµερή αναφορά 

συµβάντων µε SMS αλλά και αποµακρυσµένο οπλισµό –αφοπλισµό του συστήµατος Να 

µπορεί να χωριστεί σε (4) περιοχές , να µπορεί να δεχτεί (4) πληκτρολόγια αφής µε ελληνικό 

µενού και (4) τηλεχειριστήρια. Θα πρέπει να περιλαµβάνει το κέντρο συναγερµού ,το κουτί 

,τον ασύρµατο δέκτη την κεραία την µονάδα GSM και τον µετασχηµατιστή. 

2. Πληκτρολόγιο αφής. 

Πληκτρολόγιο αφής για το σύστηµα συναγερµού , χρώµατος λευκού ή µαύρου. 

3. Ανιχνευτής υπερύθρων µε επεξεργαστή. 

Ανιχνευτής υπερύθρων µε επεξεργαστή έως 13 µέτρα µε κάλυψη 90 µοίρες και µε διπλό 

παθητικό υπέρυθρο στοιχείο . 

4.Εξωτερική σειρήνα 

Εξωτερική αυτοτροφοδοτούµενη σειρήνα (µε µπαταρία 12V)   µε είσοδο βοηθητικής 

ενεργοποίησης και είσοδο απενεργοποίησης και µε ένδειξη µε  LED. 

5.Πιεζοηλεκτρική σειρήνα  

Πιεζοηλεκτρική σειρήνα (µε µπαταρία 12V)  και µε ακουστική ισχύ 110 DB 

6. Μπαταρία  12Vkai 7 Ah 
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7. Μαγνητικές επαφές 

Μαγνητικές ενσύρµατες επαφές εσωτερικού τύπου έτσι ώστε να µην είναι ορατές σε χρώµα 

που διατίθενται λευκό ή καφέ. 

ΟΜΑ∆Α 4η    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ         

                                               ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προδιαγραφές Ηλεκτρικών συσκευών 

Οι προς προµήθεια ηλεκτρικές επαγγελµατικές συσκευές είναι κατασκευασµένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 . Oι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι καινούργιες, 
πρόσφατης ηµεροµηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή.  

Να είναι συσκευασµένα ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά την µεταφορά τους και 
αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής 
κατάστασης, επάρκειας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, λειτουργίας καθώς και 
τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον 1 έτους. Οι συσκευές θα είναι άριστης ποιότητας 
σύµφωνα µε τις Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές και  θα φέρουν ενεργειακή σήµανση και 
πιστοποιηµένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης προκειµένου να διασφαλίζεται η 
εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους.  

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η τοποθέτηση για πλήρη λειτουργία.  

1.Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (LAPTOP)   

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου NOTEBOOK µε   οθόνη 15,6 ιντσών ‘’LED LCD’’ µε 

τεχνικά χαρακτηριστικά :Ανάλυση οθόνης :1366χ768,CPU: Intel Pentium Dual Core 3825U 

1,9GHZ.RAM: 4Gb,GPU Intel HD Graphics, 

Λειτουργικό σύστηµα Windows 10  Μνήµη 1 GB  DDR3  1333 MHz  Σκληρός δίσκος 500 

GB  HDD.Βάρος 2,1KG. 

2.Επαγγελµατικό Ψυγείο (µη εντοιχισµένο)  

Ψυγείο ανοξείδωτο (µη εντοιχισµένο) επαγγελµατικό, χωρητικότητας 160 λίτρων και ισχύος 

0,1 KW. ∆ιαστάσεων 1,50χ0,70χ0,80 mm. Το ψυγείο θα διαθέτει ψηφιακή ένδειξη 

θερµοκρασίας , κλειδαριά, εσωτερικό φωτισµό, 3 ρυθµιζόµενες σχάρες, αυτόµατη απόψυξη 

µε εξατµιστή και ειδικό κοµπρεσέρ χαµηλού κραδασµού. Εγγύηση 2 χρόνια 

τουλάχιστον 

 3. Επαγγελµατική ηλεκτρική κουζίνα 

Επαγγελµατική ηλεκτρική κουζίνα –φούρνος από ανοξείδωτο αντιµαγνητικό AISI 304-18/10 
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Με 4 στρoγγυλές µαντεµένιες εστίες 30Χ30 εκ. κάθε εστία και φούρνο. Κάθε εστία 

ελέγχεται µε διακόπτη 3 θέσεων. Η συνολική ισχύς της κουζίνας θα είναι 17 KW 

περίπου. Ο φούρνος θα φέρει αντιστάσεις κατασκευασµένες εξ’ ολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα και ρυθµιζόµενες από θερµοστάτες στεατίτη, διαβάθµισης 50ο  

- 300ο  C και θα είναι µονωµένος µε υψηλής ποιότητας πετροβάµβακα 

χωρητικότητας ΙGN 2/1. 

H όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές HACCP και θα διαθέτει 

πιστοποιητικό CE. 

 Ενδεικτικές διαστάσεις 70Χ70X90.  Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον 

4.Πλυντήριο πιάτων 

Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών µε χωρητικότητα κάδου 17 λίτρων και µποϊλερ 3,5 λίτρων. 

Οι διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 0,50Χ0,50mm,  κατασκευασµένο από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Θα διαθέτει τετράγωνο καλάθι πιατιών, ένα καλάθι ποτηριών και θήκη για 

µαχαιροπήρουνα. Επίσης το πλυντήριο θα διαθέτει οικονοµία στην κατανάλωση νερού, 

περιστρεφόµενα µπράτσα πλυσίµατος επάνω – κάτω και ειδική βαλβίδα παροχής 

στεγνωτικού. Αντλία στεγανού τύπου µε προστασία ΙP 44. Xρόνος κύκλου πλύσης 120 sec 

περίπου και ισχύς αντλίας νερού 0,30 ΗΡ.  

Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον 

 5. Εκτυπωτής inkjet µε ανάλυση από 4,800 Χ 1200 dpi 

Το πολυµηχάνηµα θα είναι εκτυπωτής έγχρωµων αντιγράφων ∆ικτυακός 

Εκτυπωτής A4 

Τεχνολογία εκτύπωσης inkjet 

Ταχύτητα      ασπρόµαυρης     και      έγχρωµης 

εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες/λεπτό. 

Ελάχιστη ανάλυση εκτυπωτή 4800 Χ 1200 dpi. 

Τροφοδοσία χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλα και να διαθέτει αυτόµατο 

τροφοδότη πρωτοτύπων.  

 6. Ηλεκτρονικός υπολογιστής µε lcd οθόνη 
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Ηλεκτρονικός υπολογιστής µε  lcd  οθόνη 19ιντσών και µε τεχνικά χαρακτηριστικά 

Επεξεργαστής Celeron  E3300  2.50 GHz  Λειτουργικό σύστηµα Windows Vista Home Basic 

GR  Μνήµη 1 GB  DDR3  1333 MHz  Σκληρός δίσκος 320 GB  SATA II  16 MB  7200 rpm   

7. Ψυγείο µικρό (µη εντοιχισµένο)  

Ψυγείο µικρό ανοξείδωτο (µη εντοιχισµένο), χωρητικότητας 84 λίτρων και ισχύος 0,1 KW. 

∆ιαστάσεων 0,65χ0,50χ0,54 mm. Το ψυγείο θα διαθέτει ψηφιακή ένδειξη θερµοκρασίας , 

κλειδαριά, εσωτερικό φωτισµό, 2 ρυθµιζόµενες σχάρες, αυτόµατη απόψυξη µε εξατµιστή και 

ειδικό κοµπρεσέρ χαµηλού κραδασµού. 

8. Κλιµατιστικό ντουλάπα (Ψύξης- Θέρµανσης)  

Κλιµατιστικό ντουλάπα, ενεργειακής κλάσης (Ψ/Θ) Α+/Α+, βαθµός απόδοσης ψύξης 

3.21cop και βαθµός απόδοσης θέρµανσης3.61btu. κατάλληλο για χώρους 70-100τ.µ.και 

απόδοση ψύξης 3,40-14,00-15,00kw 

ΟΜΑ∆Α 5η    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ        

                                               ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Νεροχύτης χαλύβδινος – ανοξείδωτος  

Ανοξείδωτος νεροχύτης πλάτους 0,50 εκ. ,µήκους 1,20µ. µε µία (1) σκάφη διαστάσεων 

0,35χ0,40χ13εκ.  

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η εργασία ,τα µικρουλικά για την τοποθέτηση του νεροχύτη, η 

σύνδεση του στις αναµονές ων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ,η προµήθεια 

διακοπτών και του µεταλλικού σπιράλ σύνδεσης του νεροχύτη µε την ύδρευση και ότι άλλο 

απαιτείται για την πλήρης εγκατάσταση του σε λειτουργία. 

 

2.Σιφώνι νεροχύτου  

Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο µίας (1) σκάφης. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η εργασία εγκατάστασης  και προσαρµογής στο δίκτυο 

αποχέτευσης ,τα εξαρτήµατα ,τα υλικά συγκόλλησης ,σύνδεσης και στήριξης  για την 

τοποθέτηση του και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρης εγκατάσταση του σε λειτουργία. 

 

3. Πάγκος από άκαυστη φορµάικα   

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32ΜΜ και 

πλάτους 90 εκατ. περίπου και περιλαµβάνει: 
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α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32ΜΜ και πλάτους 90 εκατ. µε 

επικάλυψη από άκαυστη φορµάικα ,µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3ΜΜ µε 

στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα ,το οποίο συγκολλάται στην 

υπάρχουσα υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα. 

β) άνοιγµα οποιουδήποτε σχεδίου ,το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για την 
υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη. 

γ) την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) µε µε 
αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 

 

4. Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µη τυποποιηµένα   

 

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µη τυποποιηµένα ,µε βάθος 60 εκατ. µε κουτιά από 

νοβοπάν συνολικού πάχούς 18χιλ. ,αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνι ή 

φορµάικα, πάχους 1,0ΜΜ µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 

3ΜΜ,µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες ,κόλλα και 

κατάλληλες εντορµίες ,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 

‘’Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα’’ µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτούµενων οπών µε φρεζάρισµα .Κατασκευή 

πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάικα πάχους 8 ΜΜ. 

Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και 
στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνι (1,0) ΜΜ ,συνολικού πάχους 18 ή 20 ΜΜ ανάλογα µε το 
πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3ΜΜ στα εµφανή σόκορα µε 
στρογγυλευµένες ακµές. 

Τα φύλλα (µονά η διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνι οιουδήποτε χρώµατος ,εσωτερικά και 
εξωτερικά (ελαχ. Πάχος 1,00ΜΜ) ,συνολικού πάχους 18ΜΜ,µε περιθώρια από ταινία PVC 
3ΜΜ µε στρογγυλευµένες ακµές. 

Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής ,ανοξείδωτων και ρυθµιζόµενων .Στήριξη κατασκευής σε 
ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την 
υγρασία. Κουµπωτή µπάζα ύψους 125ΜΜ από νοβαπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 
1,0ΜΜ. 

 

5. Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστά  µη τυποποιηµένα   
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Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστά  µη τυποποιηµένα ,µε βάθος 35 εκατ. µε 

κουτιά από νοβοπάν συνολικού πάχούς 18ΜΜ. ,αµφίπλευρα επενδυµένα µε 

µελαµίνι ή φορµάικα, πάχους 1,0ΜΜ µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από 

PVC πάχους 3ΜΜ,µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες ,κόλλα 

και κατάλληλες εντορµίες ,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 

‘’Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα’’ µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτούµενων οπών µε φρεζάρισµα .Κατασκευή πλάτης του 
κουτιού προς τον τοίχο από φορµάικα πάχους 8 ΜΜ. 

Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και 
στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνι (1,0) ΜΜ ,συνολικού πάχους 18 ή 20 ΜΜ ανάλογα µε το 
πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3ΜΜ στα εµφανή σόκορα µε 
στρογγυλευµένες ακµές. 

Τα φύλλα (µονά η διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνι οιουδήποτε χρώµατος ,εσωτερικά και 
εξωτερικά (ελαχ. Πάχος 1,00ΜΜ) ,συνολικού πάχους 18ΜΜ,µε περιθώρια από ταινία PVC 
3ΜΜ µε στρογγυλευµένες ακµές. 

Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως 

τύπου διπλής περιστροφής ,ανοξείδωτων και ρυθµιζόµενων .  

ΟΜΑ∆Α 6η    : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Ύφασµα σκίασης- Μηχανισµός  

Ύφασµα µερικής σκίασης (Ρολλοκουρτίνα) για την σκίαση του χώρου αλλά παράλληλα να  

επιτρέπεται ο φωτισµός  από το εξωτερικό περιβάλλον µε χειροκίνητο µηχανισµό σκίασης 

που να αποτελείται από σωλήνα Φ32 µε ειδικές νευρώσεις και µε µεταλλικές γωνίες. 

 

Ηράκλειο,          02 / 05 / 2018 

 

Συντάχθηκε 

Η προϊσταµένη του τµήµατος 

Αχλαδιανάκη Σοφία 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Προϊστάµενος   της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα 
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Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ µε Β Βαθµό 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                                                                                                              

 
     

 
     

 
     

      1η ΟΜΑ∆Α       

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  & 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ        

  (CPV 
39200000-4)     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Τραπέζια ξύλινα 
ορθογώνια τεµάχια 30,00 

  
  

2 

Kαρέκλες ξύλινες 
επισκεπτών µε 
κάθισµα από ψάθα και 
πλάτη από ξύλο τεµάχια 150,00 

  

  

3 

Ντουλάπι ξύλινο 
διαστάσεων 
1,80χ0,70(κατασκευή - 
τοποθέτηση) τεµάχια 1,00 

  

  

4 

Επίπλο ξύλινο (για 
laptop) διαστάσεων 
1,00χ0,90χ0,30κατασκ
ευή - τοποθέτηση) τεµάχια 1,00 

  

  

5 

Βιβλιοθήκη ξύλινη 
(υπογείου ) 
διαστάσεων 
συν(39τ.µ.)κατασκευή - 
τοποθέτηση) τιµή /τ.µ.  39,00 

  

  

6 
Γραφείο (υπογείου) 
διαστάσεων 120χ0,80 τεµάχια 3,00 

  
  

7 Καρέκλες γραφείου τεµάχια 3,00 
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  ΣΥΝΟΛΟ     
  

  

  Φ.Π.Α. 24%     
  

  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ     

  
  

    

 

 
     2η ΟΜΑ∆Α       

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   (CPV 32321200-1)   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Κονσόλα 
αυτοενισχυόµενη (6 
καναλιών)  τεµ.  1,00     

2 Ηχεία µε woofer τεµ.  4,00     

3 
Ηχείο αυτοενισχυόµενο 
επαγγελµατικό τεµ.  1,00     

4 
βάσεις στήριξης ηχείων 
τοίχου - οροφής τεµ.  5,00     

5 
Μικρόφωνο για 
φωνητικά τεµ.  1,00     

6 Ασύρµατο µικρόφωνο τεµ.  1,00     

7 Βάση µικροφώνου τεµ.  1,00     

8 Βιντεοπροβολέας  τεµ.  2,00     

9 
Ηλεκτρικό πανί 
βιντεοπροβολέα τεµ.  2,00     

10 
Εγκατάσταση - 
ρύθµιση συστήµατος          

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

  

  Φ.Π.Α. 24%     
  

  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ     
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     3η ΟΜΑ∆Α       

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ   (CPV 35121700-5)   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Κεντρική µονάδα 
συσστήµατος 
συναγερµού τεµ./σέτ 1,00 

  
  

2 Πληκτρολόγιο αφής τεµ. 2,00 
  

  

3 
Ανιχνευτής υπερύθρων 
µε επεξεργαστή  τεµ. 5,00 

  
  

4 
Σειρήµα εξωτερική 
αυτό τροφοδοτούµενη τεµ. 1,00 

  
  

5 Πιεζοηλεκτρική σειρήνα  τεµ. 2,00 
  

  

6 Μπαταρία  τεµ. 1,00 
  

  

7 

Ενσύρµατες µαγνητικές 
επαφές εσωτερικού 
τύπου τεµ. 15,00 

  
  

8 

Εγκατάσταση - 
προγραµατισµός 
συστήµατος          

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

  

  Φ.Π.Α. 24%     
  

  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ     

  

  

        

  

  

    4η ΟΜΑ∆Α   
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ   (CPV 39710000-2)   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2 

Ψυγείο ανοξείδωτο (µη 
εντοιχισµένο ) 
διαστάσεων 
1,30χ0,70χ0,80 τεµάχια 1,00 

  

  

3 

Επαγγελµατική 
εστία(κουζίνα) 4 εστιών 
ρεύµατος και φούρνου 
ανοξείδωτη τεµάχια 1,00 

  

  

4 

Πλυντήριο πιάτων 
0,50χ0,50 ανοξείδωτο 
επαγελµατικό  τεµάχια 1,00 

  
  

5 

Εκτυπωτής inkjet µε 
ανάλυση  από 
4,800χ1200 dpi τεµάχια 3,00 

  

  

6 

Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής µε lcd 
οθόνη τεµάχια 8,00 

  
  

7 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής(LAPTOP) τεµάχια 8,00 

  
  

8 

Ψυγείο µικρό 
ανοξείδωτο (µη 
εντοιχισµένο ) 
διαστάσεων 
0,65χ0,50χ0,54 τεµάχια 2,00 

  

  

9 

Κλιµατιστικό τοίχου 
(ντουλάπα) ψύξης 
/θέρµανσης τεµάχια 1,00 

  
  

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

  

  Φ.Π.Α. 24%     
  

  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ     

  
  

        

  

  
    5η ΟΜΑ∆Α       
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ   (CPV 39150000-8)   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Νεροχύτης 
ανοξείδωτος πλάτος 
0,50 µίας σκάφης 
διαστάσεων περίπου 
35χ40χ13 εκ. µήκους 
1,20µ τεµάχια 3,00 

  

  

2 

Σιφώνι νεροχύτου από 
πολυαιθυλένιο(1) 
σκάφης τεµάχια 3,00 

  
  

2 

Πάγκος από άκαυστη 
φορµάικα πάχους 
32χιλ. τιµή /τ.µ.  7,00 

  
  

3 

Ερµάρια κουζίνας 
δαπέδου µη 
τυποποιηµένα  τιµή /τ.µ.  9,00 

  
  

4 

Ερµάρια κουζίνας 
τοίχου κρεµαστά µη 
τυποποιηµένα  τιµή /τ.µ.  4,00 

  
  

  ΣΥΝΟΛΟ     
  

  

  Φ.Π.Α. 24%         

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ         

            

    6η ΟΜΑ∆Α       

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΚΙΑΣΗΣ & 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ   (CPV 39515420-5)   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Υφασµα µερικής 
σκίασης 
(ρολλοκουρτίνα)µε 
µηχανισµό τιµή /µ.  180,00     

2 
Τοποθέτηση 
υφάσµατος σκίασης          

  ΣΥΝΟΛΟ     
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  Φ.Π.Α. 24%         

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ         

              ΗΡΑΚΛΕΙΟ,     

  

Ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ     

 


