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Σελίδα 2 

 

 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΚΑΡΗ 15 

Πόλη ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 66200 

Τηλέφωνο 2522350152 

Φαξ 2522350191 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  manaridou@prosotsani.gr 

Αρμόδιος για γενικές πληροφορίες  Μαναρίδου Αλεξάνδρα 

Τηλ. για τεχνικές πληροφορίες  2522350107 (Δεληγιαννίδου Δέσποινα) 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  για τεχνικές πληροφορίες texniki@prosotsani.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.prosotsani.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 1ο Δήμος Προσοτσάνης  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.2 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 4 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.5 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

                                                           
1
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

2
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

3
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

4
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

5
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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 την προαναφερθείσα διεύθυνσηwww.promitheus.gov.gr και από τηνηλεκτρονική διεύθυνση του 
Δήμου Προσοτσάνης www.prosotsani.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας -τιμής. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης6 

Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61/7135.02 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού των  οικονομικών  ετών 2019-2020  του Φορέα 7 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160005). 

Το έργο "IntegratedTourismApproachFortheDevelopmentofCulturalandNaturalSitesinChepelare, 
BgandProsotsani, Gr" εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGV-A "Greece-
Bulgaria 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα ειδικά μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό "B2.6c.01" Σύμβαση Χρηματοδότησης 
(SubsidyContract) που υπογράφηκε στις 31/08/2017 και τροποποιήθηκε στις 04/07/2019 μεταξύ της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής INTERREGV-A "Greece-Bulgaria 2014-2020 και του 
Δήμου Τσεπελάρε (Βουλγαρία) και έχει λάβει κωδικό MIS 5018889. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση των εκθεσιακών κατασκευών και του 

λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εργασιών για την οριστική διαμόρφωση του 

εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη.  

Ο προϋπολογισμός του υποέργου αφορά στο σύνολο των παραδοτέων και ορίζεται στο ποσό των 

157.111,69€ πλέον ΦΠΑ.    

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση από εξειδικευμένο 

οικονομικό φορέα : 

 ειδικών εκθεσιακών κατασκευών, προθηκών, βάσεων, βάθρων, επενδύσεων, στηρίξεων,  

 εξοπλισμού συστημάτων εκθεσιακού φωτισμού,  

 την παραγωγή των εποπτικών μέσων τα οποία θα υλοποιηθούν βάσει της σχετικής μελέτης (υλικές 

κατασκευές εποπτικών μέσων, παραγωγή και εφαρμογή ψηφιακών εκτυπώσεων, αντίγραφα 

ευρημάτων, κτλ) με τη συμμετοχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με εμπειρία στο 

γνωστικό αντικείμενο της έκθεσης. 

 

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα έχουν ως εξής: 

                                                           
6
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

7
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 

http://www.prosotsani.gr/




  

 

 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

 

Σελίδα 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Α/Α 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ     
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) 

(cm) 

       ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΕΚ) 

1 ΚΤ2.02-ΕΚ1 
Ειδική κατασκευή απόδοσης 
σπηλαίου με τη μορφή σήραγγας 

1 τμχ. 404 345 255 

2 ΚΤ2.02-ΕΚ2α 
Ειδική κατασκευή από MDFE1, 
βαφής λάκας ως οριοθέτησης και 
στέγαση της κατασκευής ΕΚ01 

1 τμχ. 454 369 260 

3 ΚΤ2.02-ΕΚ2β 
Ειδική κατασκευή από MDFE1, 
βαφής λάκας ως βάση εποπτικού 
υλικού και πάγκος εργασίας. 

1 τμχ. 
(394+ 
435) 

55 72 

4 ΚΤ2.02-ΕΚ3α 
Ειδική κατασκευή κάλυψης οπών 
δαπέδου 

1 τμχ. 517 310 40 

5 ΚΤ2.02-ΕΚ3β 
Ειδική κατασκευή κάλυψης οπών 
δαπέδου 

3 τμχ 110 110 40 

6 ΚΤ2.03-ΕΚ4 
Ειδική κατασκευή επιφάνεια 
προβολής 

1 τμχ. 286 278 300 

7 ΚΤ2.03-ΕΚ5 
Ειδική κατασκευή κεκλιμένου 
επιπέδου 

1 τμχ. 289 289 13 

8 ΚΤ2.04-ΕΚ6 Ειδική κατασκευή δαπέδου. 1 τμχ. 904 547 13 

9 ΚΤ2.04-ΕΚ7α 
Ειδική κατασκευή απόδοσης 
εδάφους 

1 τμχ. 383 77 20 

10 ΚΤ2.04-ΕΚ7β 
Ειδική κατασκευή απόδοσης 
εδάφους 

1 τμχ. 266 153 20 

11 ΚΤ2.04-ΕΚ8 
Ειδική κατασκευή απόδοσης 
ανάγλυφου σπηλαίου 

1 τμχ. 543 666 330 

12 ΚΤ2.04-ΕΚ9 
Ειδική κατασκευή κεκλιμένων  
επιφανειών εποπτικού υλικού,  
σε 2 μέρη 

1 τμχ. 530 70 330 

13 ΚΤ2.05-ΕΚ10 
Ειδική κατασκευή διαμόρφωσης 
θέσης τοποθέτησης άμμου 

1 τμχ. 563 106 30 

14 ΚΤ2.05-ΕΚ11 
Ειδική κατασκευή διαμόρφωσης 
πολυμεσικής εφαρμογής για το 
σπήλαιο πηγών Αγγίτη σε δύο μέρη 

1 τμχ. 150 90 80 

     ΠΡΟΘΗΚΕΣ (ΠΡ)   

15 ΚΤ2.02-ΠΡ1.01 Προθήκη τύπου 1 1 τμχ. 40 40 98 

16 ΚΤ2.02-ΠΡ1.02 Προθήκη τύπου 1 1 τμχ. 40 40 98 
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17 ΚΤ2.02-ΠΡ1.03 Προθήκη τύπου 1 1 τμχ. 40 40 98 

18 ΚΤ2.02-ΠΡ1.04 Προθήκη τύπου 1 1 τμχ. 40 40 98 

19 ΚΤ2.02-ΠΡ1.05 Προθήκη τύπου 1 1 τμχ. 40 40 98 

20 ΚΤ2.02-ΠΡ2.01 Προθήκη τύπου 2 1 τμχ. 60 40 28 

21 ΚΤ2.02-ΠΡ2.02 Προθήκη τύπου 2 1 τμχ. 60 40 28 

      ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ  -  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ (ΕΠ) 

23 ΚΤ2-ΕΠ1 Επενδύσεις τύπου 1 230 τμ - 

24  ΚΤ2-ΕΠ1.01 1 τμχ 230 67 260 

25  ΚΤ2-ΕΠ1.02 1 τμχ 80 20 260 

26  ΚΤ2-ΕΠ1.03 1 τμχ 847 6 358 

27  ΚΤ2-ΕΠ1.04 1 τμχ 424 6 358 

28  ΚΤ2-ΕΠ1.05 1 τμχ 200 88 358 

29  ΚΤ2-ΕΠ1.06 1 τμχ 847 6 358 

30  ΚΤ2-ΕΠ1.07 1 τμχ 167 40 358 

31  ΚΤ2-ΕΠ1.08 1 τμχ 289 6 358 

32  ΚΤ2-ΕΠ1.09 1 τμχ 289 6 358 

33  ΚΤ2-ΕΠ1.10 1 τμχ 849 6 345 

34  ΚΤ2-ΕΠ1.11 1 τμχ 564 6 244 

35 ΚΤ2-ΕΠ2 Επενδύσεις τύπου 2 25 τμχ - 

36  ΚΤ2-ΕΠ2.01 - 11 / 17- 25 20τμχ - 60 180 

37  ΚΤ2-ΕΠ2.12 - 16 5 τμχ 570 - 30 

38 ΚΤ-ΕΠ3 Επενδύσεις τύπου 3 100 τ.μ, - 

39  ΚΤ2-ΕΠ3.01 1 τμχ 847 - 60 

40  ΚΤ2-ΕΠ3.02 1 τμχ 847 - 22 

41  ΚΤ2-ΕΠ3.03 1 τμχ 424 - 137 

42  ΚΤ2-ΕΠ3.04 1 τμχ 424 - 137 

43  ΚΤ2-ΕΠ3.05 1 τμχ 847 40 418 
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44  ΚΤ2-ΕΠ3.06 1 τμχ 470 - 360 

45  ΚΤ2-ΕΠ3.07 1 τμχ 563 14 305 

      ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Κ.Ε.Μ.)    

46 ΚΕΜ1 Μακέτα μορφολογία σπηλαίων 1 τμχ. 155 50 90 

47 ΚΕΜ2 Κατασκευή σπηλαιογένεσης 1 τμχ. 25 80 20 

48 ΚΕΜ3 Υδροτροχός. Μακέτα λειτουργίας 1 τμχ. 100 30 120 

49 ΚΕΜ4 Πετρώματα / Απολιθώματα 20 τμχ. 10 10 10 

50 ΚΕΜ5 Αντίγραφα οστών και αγγείων  20 τμχ. - - - 

51 ΚΕΜ6 Ψηφιακές εκτυπώσεις 200 τμ.  - 

52  
ΠΥ.1  Ψηφιακή, έγχρωμη εκτύπωση 

σε αυτοκόλλητο βινύλιο 
170 τμ  

53  
ΠΥ.2  Ψηφιακή, έγχρωμη εκτύπωση 

σε ημιδιαπερατό υλικό 
20 τμ 50 - 350 

54  ΠΥ.3 Κατασκευή λεζαντών 50 τμχ 20 - 10 

55  ΠΥ.4 Κοπτικά γράμματα 10 τμχ    

56  ΠΥ.5 Banner εξωτερική σήμανσης 2 τμχ 100 - 300 

      ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΞ)    

57 ΚΤ2-ΕΞ1 
Πάγκος ανάπαυσης και 

συγκέντρωσης ατόμων 
1 τμχ 339+376 48 80 

58 ΚΤ2-ΕΞ2 
Σκαμπό ανάπαυσης και 

παρατήρησης  
8 τμχ 45 45 45 

59 ΚΤ2-ΕΞ3 Βάθρα MDF 4 τμχ. - 

60  KT02.02-B01α 1 τμχ 40 40 45 

61  KT02.02-B01β 1 τμχ 40 40 75 

62  KT02.02-B01γ 1 τμχ 40 40 60 

63  KT02.02-B01δ 1 τμχ 40 40 30 

64 ΚΤ2-ΕΞ4 Σκηνογραφικό υλικό 1 σύνολο - 
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Τα  προς προμήθεια αντικείμενα πρέπει να πληρούν  επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα 

λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες  και τις προδιαγραφές  στο Παράρτημα Α και Δ  και στα σχετικά 

συνημμένα σχέδια. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39154000-6(Εξοπλισμός Εκθέσεων). 

Τα παραπάνω είδη  επιμερίζονται σε ένα (1)  τμήμα δεδομένου του  ότι η ανάγκη διατήρησης του 

ενιαίου αρχιτεκτονικού ύφους   των επιμέρους  εργασιών  της προμήθειας το οποίο έχει εξασφαλίσει  η 

μουσειολογική μελέτη, απαιτεί  την διεκπεραίωση τους από έναν και μόνο προμηθευτή. Παράλληλα , οι 

εργασίες του έργου της προμήθειας είναι  αλληλεπικαλυπτόμενες, άμεσα συνδεδεμένες και σε πλήρη 

αλληλουχία οπότε η ολοκλήρωση τους από έναν και μόνο προμηθευτή εξασφαλίζει την συνοχή του 

συνόλου του έργου και τον καλύτερο συντονισμό διεκπεραίωσης των αλληλοεξαρτώμενων εργασιών, 

αποφεύγοντας κατά το δυνατό κάθε ενδιάμεση διακοπή επιμέρους εργασίας.    

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερις (4) μήνες   ή εκατό είκοσι μέρες  (120) μέρες  από την 
υπογραφή του συμφωνητικού . 

65 ΚΤ3-ΕΞ1.1 
Κατασκευή πινακίδας σήμανσης 

του χώρου 
1 τμχ 400 5 210 

66 ΚΤ3-ΕΞ1.2 
Κατασκευή πινακίδων σήμανσης 

θέσεων 
5 τμχ 50 - 150 

67 ΚΤ3-ΕΞ2 
Κατασκευή πάγκου υποδοχής και 

εξυπηρέτησης επισκεπτών. 
1 τμχ 285 80 105 

68 ΚΤ3-ΕΞ3 

Καθίσματα προσωπικού και 

επισκεπτών (4 τμχ) και τραπεζάκι 

(1τμχ) 

1 σύνολο - 

69 ΚΤ3-ΕΞ4 Ενημερωτικές πινακίδες 5 τμχ 60 - 120 

70 ΚΤ4-ΕΞ1 
Εξοπλισμός τραπεζοκαθισμάτων. 

Τραπέζι με τέσσερα καθίσματα. 
12 τμχ - 

     ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΦ)    

71 ΕΦ01 Ροηφόρος ράγα 50 μ. - 

72 ΕΦ02 Προβολείς LED 45 τμχ. - 

73 ΕΦ03α 
Ταινία LED σε profil αλουμινίου για 
αυτόφωτες επιφάνειες προθηκών 

50 μ. - 

74 ΕΦ03β 
Ταινία LED σε profil αλουμινίου για 

κρυφό φωτισμό 
50 μ. - 

75 ΕΦ04 Μικρά spot LED 40 τμχ. - 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α  και στο Παράρτημα Δ (Μουσειολογική και Μουσειογραφική Μελέτη) της παρούσας διακήρυξης.  

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Δεν μπορούν να υποβληθούν 
προσφορές για μέρος των ζητούμενων  ειδών. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 8 της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής9 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 194.818,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 157.111,69€  ΦΠΑ : 37.706,81€). 

 1.4  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως10: 

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

 του ν.4605/2019  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)11, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

 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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,12 

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

                                                           
8
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

9
 Η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 ν. 

4412/2016 
10

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

11
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

12
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)13[συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών14[συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

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

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

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

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017) 

 Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017) 

 το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017) 

 την υπ' αριθμ. 148/2017 (11/07/2017) Α.Δ.Σμε θέμα "ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
"Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and 
Prosotsani, Gr – INTEGRA_TOUR" ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2ΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-

                                                           
13

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

14
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379, 
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2020)", ο Δήμος Προσοτσάνης αποδέχτηκε την εγκριτική πράξη συμμετοχής του στο έργο 
"INTEGRA_TOUR" 

 Το υπ΄αριθμ. 9175/22.08.2019 αναρτημένο πρωτογενές αίτημα  στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με 
ΑΔΑΜ19REQ005468980 

      Την υπ΄αριθμ. 9176/372/22.08.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, στα λογιστικά βιβλία του 
δήμου και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού , τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 
παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό καταχώρησης 1) η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε 
αριθμ19REQ005468983.  

      Την υπ΄αριθμ. 102/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής   με θέμα «Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών , και καθορισμό όρων του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την 
προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών  και λοιπού 
εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη» συνολικού 
προϋπολογισμού 194.818,50 με ΦΠΑ και συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  και ώρα 20:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, και  η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την,  και ώρα  11:00π.μ.   

Διαδικτυακός τόπος 
υποβολής προσφοράς 

Ημερομηνία 
ανάρτησης 

της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία έναρξης 
υποβολής προσφορών 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Διαδικτυακή Πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:79119 

 

13/09/2019 

 

            Παρασκευή                 
13/09/2019 

           Ώρα :16:00 

 

             Παρασκευή                                
4/10/2019 

Ώρα  20:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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1.6 Δημοσιότητα 

 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 15 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 16.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.17:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ . 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 18192021, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες και σε μια(1) εβδομαδιαία  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ)22 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.prosotsani.gr  στην διαδρομή : Ενημέρωση –προκηρύξεις διακηρύξεις. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο23 .  

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 
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 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

16
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

17
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 

18
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
19

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

20
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
21

 Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
22

 Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

 
23

 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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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 τους24 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
24

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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              2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης25  είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη σύμβασης  

2. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]26 

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

4. Η υπ’ αρ. 03/2019 Μελέτη27 

5. Τα Παραρτήματα  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr28. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της 
σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Προσοτσάνης www.prosotsani.gr 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  πέντε (5) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 

                                                           
25

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

26
 Για συμβάσεις κάτω των ορίων 

27
 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
28

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που  

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο29. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 
τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις30: 

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 γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)31. 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.32.  

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.33 

                                                           
29

 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 

30
 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

31
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

32
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

33
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

 

 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα34. 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες  απορρέουν από 
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα  Δικηγόρων 
(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Ειδικά τα έγγραφα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, 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 

                                                           
34

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
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πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

 

 

 

 

 

2.1.5 Εγγυήσεις35 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

 β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

 δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών36, 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.  

                                                           
35

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
36

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.37 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή38 για την υποβολή προσφοράς39. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.40 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής41 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής42, ποσού  
(χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και έντεκα λεπτών)1.571,11 ευρώ43 (ποσοστό 1% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ). 

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. 

                                                           
37

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

38
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

39
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

40
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

41
 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 

42
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 

44   Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72 
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)). 
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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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201644. 

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 αποκλεισμού45 

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 αμετάκλητη46 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

                                                           
44

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171)) και 
την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

45
 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

46
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικέςαποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της  

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου47. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 48 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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   

β) 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. 

                                                           
47

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

48
 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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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. 

Δεν 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 τους49.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 50 

 
2.2.3.3. Αποκλείεται51 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. 4412/201652,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας53,  

                                                           
49

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

50
 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

51
 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

52
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

53
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

(θ) εάν 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 54 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)55. 

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, 2.2.3.2.56 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

                                                           
54

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
55

 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

56
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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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 57. 

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. 

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. 

Κριτήρια Επιλογής58 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας59 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού60 [ισχύει κατά περίπτωση για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].   

                                                           
57

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
58

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

59
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

60
 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια61 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει : 

 να έχουν γενικό κύκλο εργασιών για τα  έτη 2016,2017,2018 με τα εξής χαρακτηριστικά αριθμός 
ετών (3), γενικός κύκλος εργασιών  συναφής με το αντικείμενο της προμήθειας συνολικά ίσος ή 
μεγαλύτερος από  470.000,00€. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων , η ως άνω απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά.  
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα62 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται63: 

α) κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών 64, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο(2) συμβάσεις 
προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου: σχεδιασμού ,οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάσταση των 
συναφών ειδικών κατασκευών, επενδύσεων, εποπτικών μέσων,   ύψους ανάλογου της αξίας του 40%  του 
προϋπολογισμού δημοπράτησης. 

Για την τεκμηρίωση των παραπάνω είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να περιληφθεί ο πίνακας των 
κυριότερων συναφών έργων τα οποία ολοκλήρωσαν επιτυχώς οι υποψήφιοι στην Ελλάδα    ή στην 

                                                           
61

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

62
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

63
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 

64
 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία    
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αλλοδαπή στο χρονικό διάστημα 5 έτιας  ως την ημερομηνία  του διαγωνισμού, με ένδειξη της 
οικονομικής τους αξίας, τον χρόνο υλοποίησης, τον παραλήπτη και το ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζόμενου σε αυτό .  

Σε περιπτώσεις ενώσεων τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες αθροιστικά. Αν οι 
παραλήπτες των έργων είναι φορείς του Δημοσίου, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή (πρωτόκολλα παραλαβής, 
συμβάσεις ). Αν οι παραλήπτες  είναι ιδιωτικοί φορείς  με βεβαίωση τους, ή εφόσον τούτο δεν είναι 
δυνατόν με παραστατικά αποδείξεων πληρωμής ή με υπεύθυνη δήλωση  του υποψηφίου ( με την 
απαραίτητη  ψηφιακή υπογραφή) 

β) να διαθέτουν τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα καλείται ομάδα έργου και το οποίο θα 
συντονίζει τις εργασίες προμήθειας κι εγκατάστασης που ειδικού εκθεσιακού εξοπλισμού, θα συντονίζει 
την υλοποίηση και την εγκατάσταση του εποπτικού υλικού και θα εξασφαλίζει την ποιότητα τόσο του 
υλικού εξοπλισμού όσο και των άυλων παραδοτέων συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης αυτών. 
Η ομάδα έργου θα απαρτίζεται από τις ακόλουθες θέσεις ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα: 

 Κατασκευαστής εκθεσιακών κατασκευών :κρυστάλλινων, μεταλλικών, πλεξιγκλάς, με εμπειρία 
στην υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων  

 Γραφίστας - Μακετίστας με εμπειρία σε εγκαταστάσεις εκθεσιακού χώρου  

 Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός  με εξειδίκευση και εμπειρία σε εκθεσιακό φωτισμό  

 Σχεδιαστής ηλεκτρονικών σχεδίων 

 Συνεργείο εγκατάστασης ψηφιακών εκτυπώσεων με εμπειρία σε εκθεσιακούς χώρους  

δ) να διαθέτουν  τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής των ζητούμενων εκθεσιακών κατασκευών  (παντογράφο 
CNC,μηχανήματα εκτύπωσης σε βινύλιο, ύφασμα κλπ) 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης65 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι 
και να διαθέτουν σε ισχύ τα παρακάτω πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας: 

 Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001 για την εξασφάλιση της χρήσης συστήματος εύρυθμης 
λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία απαιτείται για την ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση 
του εκθεσιακού έργου. 

 Πρότυπο Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 (είτε η αντίστοιχη 
ελληνική του απόδοση EΛΟΤ 1801) για την εξασφάλιση των ομαλών συνθηκών εργασίας κατά τη 
χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων παραγωγής των ειδικών εκθεσιακών κατασκευών. 

 Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 καθώς κρίνεται απαραίτητο η εταιρεία να 
κινείται με κριτήριο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, δεδομένου ότι η θεματολογία του εκθεσιακού χώρου σχετίζεται άμεσα με την 
προβολή της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

                                                           
65

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 
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παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς66. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή  τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες67. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 68. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 69. 

Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών τοποθέτησης  των επενδύσεων και των ειδικών κατασκευών γίνεται 
υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από 
έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

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 Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα Ζ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ70 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς  

 

                                                           
66

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης .  

67
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

68
 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

69
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   

70
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική 
υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης 
και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη 
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη 
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών71 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.72 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα73 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201674. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )75. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.376. 
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Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52Α’). 
72

 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
73

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

74
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

75
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

76
 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. 

 Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 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 ισχύουν77. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών78. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.79 

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,  

                                                           
77

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
78

 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

79
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του80. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.281 και 2.2.3.382 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) 
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του83. 

Υπεύθυνη Δήλωση  του προσωρινού αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνονται οι 
οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης)  στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού(φορολογική , 
ασφαλιστική ενημερότητα), υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά(2.2.3.3.β) ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 
Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων84. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του85 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 

                                                           
80

 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2019. 

81
 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

82
 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

83
 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
84 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
85

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 
ν. 4605/2019. 
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που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού86 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

ε) δεν αφορά την παρούσα διακήρυξη   

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

ζ.Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του87.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

η.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

                                                           
86

 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
87

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019. 
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους88 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

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

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.89 

Τα  αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν 
την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή 
τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να  έχουν 
εκδοθεί κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την 
παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε 
περίπτωση ανωνύµων εταιρειών,εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 

                                                           
88

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
89

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4250/2014(Α΄94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης90 

Κριτήριο ανάθεσης91 της Σύμβασης92 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής , η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Συμφωνία των προσφερόμενων αντικειμένων 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Κατασκευαστική, λειτουργική και αισθητική 
αρτιότητα- 
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης .  

30% 

Κ2 Τεχνική-οικονομική  ικανότητα βάσει 
αποδεδειγμένης εμπειρίας σε ανάλογα έργα-
Συνάφεια δραστηριότητας  με την προμήθεια 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά ομάδας εργασίας 

20% 

Κ3 Εγγύηση καλής Λειτουργίας -Συντήρηση –
Τεχνική Υποστήριξη   

20% 

Κ4 Χρονοδιάγραμμα  – Προγραμματισμός έργου-
σαφήνεια περιγραφόμενων εργασιών και 
παραδοτέων του έργου. 

30% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                        100% 
 

Κ1: Συμφωνία των προσφερόμενων αντικειμένων με τις τεχνικές προδιαγραφές -Κατασκευαστική, 
λειτουργική και αισθητική αρτιότητα-Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης(Συντελεστής Βαρύτητας 30%). 
 
Βαθμολογείται η συμφωνία των προσφερόμενων αντικειμένων με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Α της παρούσας όπως αυτή διασφαλίζεται από τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του 

                                                           
90

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

91
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

92
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
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Οικονομικού Φορέα .Επίσης εξετάζονται η αισθητική αρτιότητα και η ομοιογένεια των προσφερόμενων 
προϊόντων, αξιολογείται η χώρα κατασκευής του τελικού προϊόντος, και τέλος εξετάζονται τα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης  που διαθέτει  ο οικονομικός φορέας .  
 
Κ2:Τεχνική ικανότητα βάσει αποδεδειγμένης εμπειρίας σε ανάλογα έργα- Συνάφεια δραστηριότητας  με 
την προμήθεια- Ποιοτικά χαρακτηριστικά ομάδας εργασίας(Συντελεστής Βαρύτητας 20%) 
Βαθμολογείται η εμπειρία των οικονομικών φορέων στην εκτέλεση παρεμφερών προμηθειών                                   
(εκθεσιακού – μουσειακού εξοπλισμού τόσο με τομείς του δημοσίου όσο και με ιδιωτικούς φορείς) 
εξετάζεται   η χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα και η συνάφεια της δραστηριότητας 
του με την  παρούσα προμήθεια  .  
Επίσης εξετάζεται η επάρκεια και καταλληλότητα της προτεινόμενης Ομάδας  έργου του τεχνικού 
εξοπλισμού . 
 
Κ3: Εγγύηση καλής λειτουργίας - Εγγύηση συντήρησης - Τεχνική υποστήριξη(Συντελεστής βαρύτητας 
20%) 
Τα προσφερομένα προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας, τουλάχιστον 
δύο (2) έτη για τα ηλεκτρολογικά είδη  και τουλάχιστον τρία (3) έτη για τον λοιπό εκθεσιακό εξοπλισμό 
από την ημέρα ολοκληρωμένης εγκατάστασής τους στο έργο και οριστικής παραλαβής τους. Επίσης, σε 
περίπτωση βλάβης του υλικού, κατά το χρόνο εγγύησης των προϊόντων και εντός εύλογων χρονικών ορίων  
θα παρέχεται η δυνατότητα από τον προμηθευτή – ενδιαφερόμενο της τεχνικής υποστήριξης που 
απαιτείται γιατην συντήρηση ή την αποκατάσταση των αγαθών. Τα χρονικά όρια αποκατάστασης δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερα από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση της Αναθέτουσας 
Αρχής. . Στο  κριτήριο αυτό συνεκτιμάται και η τυχόν παροχή μεγαλύτερης περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας . 
 
 Κ4: Χρονοδιάγραμμα – Προγραμματισμός έργου(Συντελεστής Βαρύτητας 30%) 

Θα εξεταστεί η  ροή του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα  της παρούσης προκήρυξης καθώς και θα 
αξιολογηθεί η  σαφής  περιγραφή των  φάσεων που θα εκτελεστεί η προμήθεια και θα συνεκτιμηθεί το 
χρονοδιάγραμμα μικρότερης διάρκειας   . 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 93 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς94.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
94

 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας  τιμής  προς την συνολική  βαθμολογία της  τεχνικής προσφοράς  (ήτοι αυτή στην 
οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή  

 Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα  της Διακήρυξης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής95. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»96. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
96

 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 
1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 





  

 

 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

 

Σελίδα 34 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της97. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα98, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
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 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
98

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.99 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 
του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1  

παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.100 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν101: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν102: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016103, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Το  ΤΕΥΔ  μπορεί να υπογράφεται έως και δέκα (10) μέρες  πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς. 

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 ποσού 1.571,11€(1% του προϋπολογισμού της παρούσης σύμβασης  χωρίς 
τον ΦΠΑ). 
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 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 

100
 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

101
 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

102
 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 

103
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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γ)Νομιμοποιητικά έγγραφα & Παραστατικά εκπροσώπησης. 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 Δ.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 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. 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση  της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη 
σύμφωνα µε το Παράρτημα Ζ(δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ). Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία 
χρονολογία µε την υποβολή της προσφοράς. Την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας. 
 

Περιεχόμενα φακέλου τεχνικής προσφοράς  

2.4.3.2H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή  στην παρούσα διακήρυξη και στο παράρτημα Α αυτής περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν104. 

Παρακάτω  αναφέρονται τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομιστούν στο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς προκειμένου να αξιολογηθούν και να προκύψει η  βαθμολογία του οικονομικού 
φορέα (η σχετική αρίθμηση είναι  με βάση τα  κριτήρια  αξιολόγησης της παραγράφου  2.3.1/ Κ1-Κ2-Κ3-
Κ4 ): 

Κ1.α) Αναλυτική περιγραφή  των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών  των παραδοτέων                        
( σχετικό έγγραφο ( δήλωση)  ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον οικονομικό φορέα στο οποίο θα 
δηλώνονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές  των  προθηκών-ειδικών κατασκευών, επενδύσεων, 
επιφανειών κατασκευών εποπτικών μέσων, κ.α.), για τον εκθεσιακό  φωτισμό ( 7.1-7.6)  απαιτείται και 
η   προσκόμιση φυλλαδίων  με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έκαστου είδους επίσης κρίνεται 
αναγκαία  η προσκόμιση οποιοδήποτε άλλου στοιχείου (π.χ. φωτογραφίες κ.α) τα οποία θα 
διευκολύνουν την  Επιτροπή αξιολόγησης να  προβεί στην βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού.  

Τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε 
αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου. 

  

                                                           
104

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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Κ1 β) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001:2015 για την εξασφάλιση της χρήσης συστήματος 
εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία απαιτείται για την ομαλή και αποτελεσματική 
διαχείριση του εκθεσιακού έργου. 

 
 Πρότυπο Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 (είτε η αντίστοιχη 

ελληνική του απόδοση EΛΟΤ 1801) για την εξασφάλιση των ομαλών συνθηκών εργασίας κατά τη 
χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων παραγωγής των ειδικών εκθεσιακών κατασκευών. 
 

 Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 καθώς κρίνεται απαραίτητο η εταιρεία να 
κινείται με κριτήριο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, δεδομένου ότι η θεματολογία του εκθεσιακού χώρου σχετίζεται άμεσα με την 
προβολή της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος. 
 

  Κ1 γ)    Δήλωση του προσφέροντα για τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 
Στην ανωτέρω δήλωση, ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να 
δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 
προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα 
υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 
κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά  
τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο 
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και 
υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη 
µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής ή ο επίσηµος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.» 
 

Κ2α)ι. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν 105 α) Κατάλογο των συναφών εργασιών, των κυριοτέρων παραδόσεων ή υπηρεσιών που 
έχουν  εκτελέσει συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης, με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

ιι. Αναφορά του προσωπικού ή των υπηρεσιών και του  τεχνικού εξοπλισμού  που θα έχει στην διάθεσή 
του για την εκτέλεση της σύμβασης, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 
όχι, σαφή περιγραφή του τρόπου συνεργασίας των μελών της ομάδας έργου, περιγραφή του τεχνικού 
εξοπλισμού και των δυνατοτήτων του . 

ιιι. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται ενδεχομένως, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. 
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 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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Κ2β).Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς των τελευταίων 3 ετών ή κατάλληλες τραπεζικές 
βεβαιώσεις 106 . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα  

ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.107 

Κ2γ).Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.108 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,109εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Κ3. Υπεύθυνη Δήλωση  του οικονομικού φορέα  ψηφιακά υπογεγραμμένη είτε από τον ίδιο εάν 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο εάν πρόκειται για εταιρεία   στην οποία 
θα δηλώνονται  α)η διάρκεια  του  χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας  για τα ηλεκτρολογικά είδη  και β) 
η  διάρκεια  του  χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας  για τον λοιπό εκθεσιακό εξοπλισμό , από την ημέρα 
οριστικής  παραλαβής τους. 
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 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

107
 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
108

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

109
 Πρβλ.παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με τοάρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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 Επίσης θα δηλώνεται ο χρόνος  αποκατάστασης  βλάβης που θα προκύψει   σε κάποιο είδος , κατά το 
χρόνο εγγύησης των προϊόντων . Τα χρονικά όρια της αποκατάστασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα 
από δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες. 

Κ4.Χρονοδιάγραμμα και  σαφή περιγραφή των φάσεων που θα εκτελεστεί η προμήθεια . 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  όπως 
ορίζεται στην παρούσα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον Υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά» .  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 

 που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η δαπάνη των μεταφορικών εμπεριέχεται στην 
προσφερόμενη τιμή χωρίς καμία δυνατότητα περαιτέρω χρεώσεων. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  

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

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

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε 
καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις ίδιες περιγραφές προϊόντων όπως αυτά 
αναφέρονται στην προσφορά τους και στην σύμβαση, και κατά την διακίνηση και στην τιμολόγηση της 
προμήθειας. 

Σημειώνεται ότι η συνολική αξία της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισμένη δαπάνη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων  
(4) μηνών 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 
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οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών110 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,111 

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 άρθρου73 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) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της πα 

ρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

                                                           
110

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
111

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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   3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών112 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»  την 4η  [113] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και ώρα 11:00π.μ δηλαδή την  Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου114. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016115  και 
τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 

                                                           
112

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

113
 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2.4.3.1 της παρούσας. 

114
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”. 
115

 Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4608/2019. 
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πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή116 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων117. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται118 :  στην προσφορά με την 
μεγαλύτερη βαθμολογία  τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου119. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.120 
 

 

                                                           
116

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
117

      Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33 του ν.4608/2019. 
118

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
119

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33 του ν.4608/2019. 
120

 Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33 του ν.4608/2019. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου121 - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 122 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης123 και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών124. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές125 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.126 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά127 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

 

 

                                                           
121

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
122

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019. 
123

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
124

 Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 

125
 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

126
 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
127

 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του128.  

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω129 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά130, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

                                                           
128

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 
129

 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
130

 Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της  του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο , στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 131. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες132 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά133.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής134 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

                                                           
131

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής. 

132
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

133
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 

134
 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης135. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά136 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών137 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.138 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας139 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα  

 

                                                           
135

 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
136

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

137
 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
138

 Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
139

 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 
από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
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μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής  

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής.140 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ.141 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου142. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής143. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά144. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

                                                           
140

 Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
141

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

142 Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
143

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
144

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, 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 επιστρέφεται στο σύνολό της 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.  

 

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Για την καλή λειτουργία των προς προμήθεια ειδών κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν συντήρησής 
του (περίοδος εγγύησης), όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται 
στο 2% της συμβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και θα ισχύει για τους μήνες εγγύησης της προσφοράς 
του Αναδόχου. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου 
εγγύησης. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελεί Ένωση, θα πρέπει η εγγύηση να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μερών της ένωσης. 

 

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 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

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

4.4 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.145. 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.  

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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.146147 

                                                           
145

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
146

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

147
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης148 

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

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

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

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

[α] Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο , με αιτιολογημένη απόφασή της.   

[β] Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν τη κάλυψη του συνολικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας (ή του έργου), ο ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα, κάθε 
αξίωσής του και κάθε δικαιώματός του, για την είσπραξη του οφειλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης 
υπολοίπου ποσού .  

[γ] Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας (ή του έργου) εξαντληθεί πριν 
τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος 
παραιτείται ρητώς με την παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την πρόωρη λύση της 
σύμβασης. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

148
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1.Ο Ανάδοχος μπορεί να προμηθεύει σταδιακά τα προς προμήθεια είδη και  η Επιτροπή 
Παραλαβής να προβαίνει στην σταδιακή παραλαβή ανά ομάδα ειδών σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό. Μετά την σύνταξη του ανά ομάδα ειδών πρωτοκόλλου παραλαβής,  ο Ανάδοχος 
μπορεί να πιστοποιεί και να εκταμιεύει το 100% της συμβατικής αξίας των ειδών  που έχουν 
παραληφθεί. 

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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016149 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)150 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου  επί του 
καθαρού ποσού. 

Για να προχωρήσει η έκδοση του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής του αναδόχου ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εξοφλήσεις τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη. 

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 
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

150
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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. 

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. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων151 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
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 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016152. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον εκθεσιακό χώρο του Παλαιοντολογικού 
Πάρκου Αγγίτη του Δήμου Προσοτσάνης εντός  τεσσάρων μηνών (4) από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 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.4412/16153  σύμφωνα με τα 
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 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
153

 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
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οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα. Ζ3 της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 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 θα γίνεται τμηματικά σε κάθε ομάδα ειδών εκτέλεσης της σύμβασης και η 
έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιείται σε  διάστημα ενός μήνα από την 
ολοκλήρωση της κάθε φάσης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 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 αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

                                                                                                                                                                                                 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.154 

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

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη. 

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. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν αφορά στην παρούσα προκήρυξη 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας και έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των 
πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη για τα ηλεκτρονικά προϊόντα και 
τουλάχιστον τρία (3) έτη για τον λοιπό εκθεσιακό εξοπλισμό (και σύμφωνα με την προσφορά του 
αναδόχου και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ. 
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 8) μεταξύ της Α.Α. και Αναδόχου (Παράρτημα IX της 
παρούσας).Ο ανάδοχος οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης ύπαρξης ανταλλακτικών, ο ανάδοχος ευθύνεται για την ύπαρξή τους και 
έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια 
ισχύος σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

                                                           
154

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν αφορά στην παρούσα προκήρυξη  

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-Προϋπολογισμός  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  -Ειδική Συγγραφή  Υποχρεώσεων  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- Κατασκευαστικά  Σχεδία  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ –ΤΕΥΔ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – Υπεύθυνη Δήλωση   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΛΕΤΗ 3/2019 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου  

Η  αρίθμηση των  παρακάτω  προϊόντων   είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

1.1-1.2 ΠΡΟΘΗΚΕΣ (ΠΡ) 

 

 Ως προθήκες προσδιορίζονται οι ειδικές κατασκευές που σκοπό έχουν τη φύλαξη, προστασία και 

παρουσίαση αντικειμένων. Διαθέτουν μία ή περισσότερες διάφανες όψεις, βάση και ειδική μέθοδο 

ασφάλισης και ανοίγματος. 

 Οι προθήκες του συγκεκριμένου εκθεσιακού χώρου διαχωρίζονται στις ακόλουθες δύο 

κατηγορίες. 

ΠΡ1  /  Προθήκες Τύπου 1. Επιδαπέζιες κατασκευές με κρυστάλλινο κώδωνα.  

Πρόκειται για προθήκες που αποτελούνται από δύο μέρη, τη βάση και τον χώρο έκθεσης. Η βάση έχει 

ορθογωνική διατομή και είναι κατασκευασμένη από συνθετική ξυλεία MDF-Ε1 16mm, βαφής. Εδράζεται 

στο δάπεδο μέσω ρεγουλατόρων βαρέως τύπου, στο άνω μέρος της διαμορφώνεται πατούρα για την 

υποδοχή του κρυστάλλινου κώδωνα αλλά και επιφάνεια έκθεσης με περιμετρικό αρμό. Το άνω τμήμα της 

προθήκης, ο χώρος έκθεσης αποτελείται από έναν κρυστάλλινο κώδωνα triplex συνολικού πάχους 6mm, ο 

οποίος συνδέεται στο κάτω μέρος του με πλαίσιο συνθετικής ξυλείας MDF-Ε1. Τα δύο τμήματα, βάση και 

χώρος έκθεσης εφάπτονται και συναρμόζουν με τρόπο που να εξασφαλίζει απόλυτη εφαρμογή, ενώ η 

στεγανότητα εξασφαλίζεται με γραμμικό ελαστομερές παρέμβυσμα. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται θέση 

συστήματος κλειδώματος. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του χώρου έκθεσης πραγματοποιείται με 

απασφάλιση και πλήρη αφαίρεση του κρυστάλλινου κώδωνα. 

 

ΠΡ2  /  Προθήκες Τύπου 2. Επιτραπέζιες κατασκευές με κρυστάλλινο κώδωνα.  

Πρόκειται για προθήκες που αποτελούνται από δύο μέρη, τη βάση και τον χώρο έκθεσης. Η βάση 

διαμορφώνεται από μία επιφάνεια με το χώρο έκθεσης και περιμετρική πατούρα για την εφαρμογή του 

κρυστάλλινου κώδωνα. Χρήση συνθετικής ξυλείας MDF-Ε1 16mm, βαφής. Τον χώρο έκθεσης καλύπτει 

κρυστάλλινος κώδωνα triplex συνολικού πάχους 6mm. Τα δύο τμήματα, βάση και κώδωνας εφάπτονται 

και συναρμόζουν με τρόπο που να εξασφαλίζει απόλυτη εφαρμογή, ενώ η στεγανότητα εξασφαλίζεται με 

γραμμικό ελαστομερές παρέμβυσμα. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται θέση συστήματος κλειδώματος. Η 

πρόσβαση στο εσωτερικό του χώρου έκθεσης πραγματοποιείται με απασφάλιση και πλήρη αφαίρεση του 

κρυστάλλινου κώδωνα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΠΡ) 

Α/Α Τύπος Κωδικός 
Εσωτερικός 

Φωτισμός 

Σύστημα 

ελέγχου 

υγρασίας 

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm 

1. 

1. 

ΚΤ2.02-ΠΡ1.01 ΝΑΙ Π 40 40 98 

2. ΚΤ2.02-ΠΡ1.02 ΝΑΙ Π 40 40 98 

3. ΚΤ2.02-ΠΡ1.03 ΝΑΙ Π 40 40 98 

4. ΚΤ2.02-ΠΡ1.04 ΝΑΙ Π 40 40 98 

5. ΚΤ2.02-ΠΡ1.05 ΝΑΙ Π 40 40 98 

6. 
2. 

ΚΤ2.02-ΠΡ2.01 ΝΑΙ Π 60 40 28 

7. ΚΤ2.02-ΠΡ2.02 ΝΑΙ Π 60 40 28 

 

 

 

 Χρήση κρυστάλλων triplex συνολικού πάχους min 6mm, υπέρλευκων (extrawhiteclear), 

πολυστρωματικών (laminated), ρονταρισμένων στις ακμές, με διπλή εσωτερική μεμβράνη PVB συνολικού 

πάχους 0.76mm, με φίλτρο προστασίας από την UV-ακτινοβολία, με ειδική αντιανακλαστική επίστρωση 

(antireflex), με μεταλλικά οξείδια, άριστης ποιότητας, η οποία δεν θα επηρεάζει καθόλου τη διαύγειά 

τους, θα αποφεύγεται εντελώς ο αντικαθρεπτισμός και το διπλό είδωλο και θα διατηρείται απόλυτη ευ-

κρίνεια χωρίς να αλλοιώνονται τα χρώματα των εκθεμάτων.  

 Οι ενώσεις των γυάλινων επιφανειών θα είναι σε ορθή γωνία. Η συγκόλληση θα γίνει με κόλλες 

διαφανείς και χημικά ουδέτερες, με τρόπο ώστε να μην διακρίνονται καθόλου υπολείμματα κόλλας και 

άλλες ατέλειες. Οι ακμές όλων των γυαλιών θα πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένες και ρονταρισμένες 

ώστε επίσης να μην διακρίνονται ατέλειες. Όλες οι γυάλινες επιφάνειες θα στερεώνονται στη δομή των 

προθηκών από το εσωτερικό με τη βοήθεια μεταλλικών στοιχείων που συγκολλούνται με εφαρμογή 

δομικής σιλικόνης και με τρόπο, ώστε οι συγκολλήσεις να είναι αφανείς, χωρίς ατέλειες και υπολείμματα. 

Οι μηχανισμοί ανοίγματος, συγκράτησης και κλειδώματος των ανοιγόμενων γυάλινων μερών των 

Κρύσταλλα 
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προθηκών προβλέπεται να μην είναι ορατοί και να ενσωματώνονται στα πλήρη στοιχεία της κατασκευής 

των προθηκών, όπως είναι η βάση ή το πάνω και κάτω μέρος των προθηκών με τρόπο τέτοιο, ώστε η 

κατασκευή των προθηκών συνολικά να είναι άρτια αισθητικά και λειτουργικά.  

 

 Ο μηχανισμός ανοίγματος των προθηκών, εφόσον αυτός απαιτείται από τη μορφή των προθηκών, 

ενσωματώνεται σε τμήμα της προθήκης που τον καθιστά μη ορατό. Κατασκευάζεται από αρίστης 

ποιότητας χαλυβδοελάσματα και μηχανικά έμβολα κατά περίπτωση. Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους 

ανοίγματος για πρόσβαση στο σύνολο της προθήκης, με άνοιγμα σε κατακόρυφο επίπεδο, ολίσθηση και 

ανάκλιση κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος των προθηκών. Τα συστήματα ανοίγματος θα πρέπει να 

είναι αντικραδασμικά, πιστοποιημένα και εν γένει εργονομικά λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επιμέρους παραμέτρους και απαιτήσεις λειτουργίας: Οι προθήκες ασφαλίζουν με μηχανικό σύστημα 

ασφαλείας και stop σταθεροποίησης για το άνοιγμα ή/και το κλείσιμο του κινητού τμήματος, με τρόπο 

που εξασφαλίζεται η στεγανότητα του εκθεσιακού χώρου της. 

α) Ευκολία χρήσης εκ μέρους του προσωπικού  

Οι προθήκες δύναται να ανοίγουν από έναν μόνο χειριστή, χωρίς πρόσθετη καταπόνηση της 

κατασκευής. Όλοι οι μηχανισμοί των ανοιγόμενων τμημάτων της προθήκης θα εξασφαλίζουν πρόσβαση 

σε όλο τον εκθεσιακό χώρο, εκτός από όπου ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια και τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Οι μηχανισμοί ανοίγματος και το ανοιγόμενο τμήμα που αυτοί φέρουν θα είναι ικανοί να 

λειτουργούν χωρίς παραμορφώσεις κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση τους, στοιχείο το οποίο να 

προκύπτει από τη σχετική πιστοποίηση (φέρουσα ικανότητα μηχανισμού/αριθμό ανοιγμάτων).  

β) Ασφάλεια χρήσης 

 Όλα τα συστήματα ανοίγματος των κινητών τμημάτων της προθήκης πρέπει να είναι σε θέση να 

υποστηρίζουν το ίδιον βάρος ή και μεγαλύτερο, όπως αυτό ορίζεται ειδικά και κατά περίπτωση, όταν 

βρίσκονται σε ανοικτή θέση. Η προθήκη μέσω αντίβαρων ή σημειακών πακτώσεων δεν θα επιτρέπει την 

ανατροπή της κατά τη διαδικασία ανοίγματός του με οποιοδήποτε τρόπο ανοιγόμενου τμήματος αυτής. 

 Τα ανοιγόμενα τμήματα θα έχουν μηχανισμό, μη ορατό στον επισκέπτη, επαρκούς φέρουσας 

ικανότητας ώστε να τα σταθεροποιεί σε συγκεκριμένη θέση, προκειμένου το εσωτερικό του τεχνικού 

χώρου να είναι επισκέψιμο και ασφαλές για την εκτέλεση εργασιών.   

Μηχανισμός ανοίγματος 
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Όλα τα συστήματα-μηχανισμοί ανοίγματος σκοπό έχουν να συμβάλουν ουσιαστικά στην 

αποτελεσματική σφράγιση του εκθεσιακού χώρου της προθήκης από την εισροή αιωρούμενων 

σωματιδίων και εξωτερικού αέρα. Επίσης, θα είναι είτε 100% μη ορατοί, είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

ελάχιστα ορατοί (αφορά κυρίως τις προθήκες με γυάλινη οροφή).  

 

Ερμητικό κλείσιμο των προθηκών, με μηχανισμό ασφάλισης τοποθετημένο σε αφανές αλλά 

εύκολα προσβάσιμο σημείο. Χρήση αφανούς κλειδαριάς κυλινδρικού τύπου, 11 δίσκων ή άλλου ανώτερου 

βαθμού ασφαλείας. Ομαδοποίηση και ομογενοποίηση των κλειδιών ανά εκθεσιακή ενότητα, σύμφωνα με 

την εύρυθμη λειτουργία του χώρου. Δυνατότητα τοποθέτησης μαγνητικών επαφών συμβατών με το 

σύστημα ασφάλειας του εκθεσιακού χώρου..  

 

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 Οι μεταλλικοί σκελετοί των προθηκών και των εκθεσιακών κατασκευών θα είναι από μέταλλο 

αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα, επεξεργασμένα (βαμμένα) είτε με 

ηλεκτροστατική βαφή, μη επιβλαβή για τα εκθέματα. Η συναρμολόγηση, όπου υπάρχει συγκόλληση, θα 

πρέπει να είναι άριστη και να αποφεύγεται η παραμόρφωση του σκελετού (κάμψη). Θα χρησιμοποιηθεί, 

σύμφωνα με τα ακόλουθα αποδεκτά πρότυπα αναγωγής, χάλυβας τύπου S235JR, σύμφωνα με ΕΝ 10025 

και 10058 ή St 37-2, σύμφωνα με DIN 17100/1017-1, αρίστης ποιότητας, συγκολλήσιμος, με άψογες 

συγκολλήσεις χωρίς υπολείμματα και ατέλειες, κατάλληλα επεξεργασμένος ούτως ώστε να φέρει 

ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα και υφή όμοια με αυτά των υπόλοιπων στοιχείων των προθηκών και των 

εκθεσιακών κατασκευών, η οποία σε κάθε περίπτωση θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό. 

 Όλα τα μεταλλικά στοιχεία των προθηκών και των εκθεσιακών κατασκευών εν γένει, αλλά και των 

επιμέρους εξαρτημάτων που ενσωματώνονται στα παραπάνω θα πρέπει να είναι υψηλών αντοχών, 

ανθεκτικά έναντι της διάβρωσης και επιβάλλεται να έχει προηγηθεί αντισκωριακή επεξεργασία τους.  

 Τα στηρίγματα στο δάπεδο, όπου απαιτηθούν, καθώς και τα εξαρτήματα σύνδεσης των 

κατασκευών (βίδες, ροδέλες, παξιμάδια, αποστάτες κ.ά.) θα είναι αποκλειστικά ανοξείδωτα. Όπου 

κρίνεται απαραίτητο και η πάκτωση είναι αναπόφευκτη, τα στηρίγματα στο δάπεδο ή στις τοιχοποιίες του 

εκθεσιακού χώρου (κέλυφος), καθώς και τα εξαρτήματα σύνδεσης των κατασκευών (βίδες, ροδέλες, 

Ασφάλιση προθηκών 
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παξιμάδια, καβίλιες, κ.ά) θα είναι από ανοξείδωτο υλικό, με χημικά αγκύρια με δυνατότητα στερέωσης 

χωρίς μηχανική εκτόνωση, άοσμα, και μη τοξικά.  

 Σε κάθε περίπτωση για το αλφάδιασμα των κατασκευών – προθηκών σε όλες τις κατασκευές θα 

χρησιμοποιηθούν ρεγουλατόροι βαρέως τύπου ικανοί να φέρουν το βάρος της κατασκευής/προθήκης και 

πλέον του ίδιου βάρους αυτής σε ποσοστό ≥ 50%.   

 Οι διάφορες συνδέσεις συναρμογής των προθηκών με υφιστάμενες κτιριακές ή/και άλλες 

εκθεσιακές κατασκευές θα πρέπει να γίνουν με αγκύρια, κοχλίες και άλλα εξαρτήματα, ανοξείδωτα, 

καλαίσθητα και μεγάλης αντοχής. Θα πρέπει εν γένει να αποφεύγονται ή να περιορίζονται στις ελάχιστες 

απαραίτητες οι συγκολλήσεις μετάλλων και κυρίως να αποφεύγεται να γίνονται επιτόπου εντός του 

εκθεσιακού χώρου.  

 Οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων καθώς και οι συνδέσεις των επί μέρους στοιχείων μεταξύ 

τους, θα περιγραφούν πλήρως από τους διαγωνιζόμενους στην τεχνική προσφορά που θα υποβάλουν.  

 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

 

 Οι ξυλοκατασκευές, είτε στο εσωτερικό των προθηκών είτε στον εκθεσιακό χώρο (ξυλεπενδύσεις, 

βάσεις, κτλ) θα γίνει με χρήση ξυλείας MDF-Ε1 πάχους 10mm έως 16mm αντίστοιχα, ανάλογα με την 

κατασκευή. Αποκλείεται η χρήση απλής μοριοσανίδας MDF. Άριστη κατεργασία και λείανση όλων των 

επιφανειών. Ενώσεις των μοριοσανίδων με φάλτσα κοπή 45, χωρίς βίδες και καρφιά, με αποδεκτές τις 

αφανείς καβύλιες, και απαραίτητο συγκολλητικό μέσο, ψυχράς συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 

204 D3 WaterResistanceRequirementsDIN 14257 HeatResistance: Watt> 91 N/mm2. Οι κατακόρυφες και 

οριζόντιες επιφάνειες των κατασκευών θα σχηματίζουν αυστηρά, γωνία 90ο, εκτός και αν ο σχεδιασμός 

της κατασκευής υποδεικνύεται διαφορετικός. 

 

 

 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

 

 Όλες οι συνδέσεις, συναρμογές και συγκολλήσεις θα είναι άψογες. 

Όλα τα υλικά συναρμογής των γυάλινων μερών καθώς και τα υλικά των μηχανισμών ανοίγματος, 

σφράγισης και κλειδώματος αυτών, θα είναι χημικά αδρανή και οι μέθοδοι/υλικά συναρμογής θα 

εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή των συνδεδεμένων μελών και ενώσεων, θα προστατεύονται έναντι της 
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οξείδωσης και της διάβρωσης εν γένει, και θα φέρουν τις σχετικές πιστοποιήσεις. Ειδικότερα, τα 

παρεμβύσματα καθώς και όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν περιμετρικά των ανοιγόμενων μερών 

των προθηκών θα είναι αφανή, χρωματικά και διαστασιολογικά ενταγμένα στα γυάλινα μέρη της 

κατασκευής, ώστε να μην διακρίνονται, χημικά ουδέτερα, υψηλών αντοχών στο χρόνο και στη συνεχή 

χρήση, μη αυτοκόλλητα και θα φέρουν τις σχετικές πιστοποιήσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην 

προσαρμογή του γυαλιού με τους μηχανισμούς ανοίγματος και στην προσαρμογή διαφορετικών τεμαχίων 

γυαλιού.  

 Χρήση στεγανωτικών – μονωτικών υλικών δύο συστατικών, ελαστικών, αδιαφανών και χημικά 

ουδέτερων, με πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης χωρίς να παρουσιάζουν τριχοειδείς γραμμώσεις και 

κατασκευασμένα κατά DIN 18545-Ε και DIN 18540 και DIN 52455 για την ελαστικότητά τους, ενώ κατά DIN 

52452 για την ρευστότητά τους. 

 Η συγκόλληση κρύσταλλο με κρύσταλλο θα γίνει με κόλλες διαφανείς και χημικά ουδέτερες, με 

τρόπο ώστε να μην διακρίνονται καθόλου υπολείμματα κόλλας και άλλες ατέλειες. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και κατ’ ανάγκη η συγκόλληση των κρυστάλλων δύναται να υλοποιηθεί επιτόπου, εντός του 

εκθεσιακού χώρου και μόνο εν απουσία των εκθεμάτων, με θερμοκόλληση (UV) με δομική σιλικόνη 

διάφανη και ουδέτερη ή με άλλη εφαρμογή υλικού, που ως προς τα προαναφερθέντα θα προκύπτει 

ισοδύναμη και σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα συναρμογής κρυστάλλων με αντίστοιχα μονωτικά. Όλα 

τα ανωτέρω τεκμηριώνονται αποκλειστικά μέσω πιστοποίησης των υλικών, αλλά και της τεχνικής 

συναρμογής τους.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συναρμογή διαφορετικών τεμαχίων γυαλιού, ώστε να δίνεται η εντύπωση 

συνεχούς κρυστάλλινης επιφάνειας. Οι προσαρμογές μεταξύ των σταθερών και ανοιγόμενων τεμαχίων 

γυαλιού θα πρέπει να είναι τέλειες, πλήρως στεγανωμένες με ειδικά διαφανή μονωτικά υλικά. Τα 

στεγανωτικά υλικά θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ελαστικά, διαφανή και χημικά ουδέτερα με άριστες 

ιδιότητες συγκόλλησης χωρίς να παρουσιάζονται τριχοειδείς γραμμώσεις.  

 Η συγκόλληση κρύσταλλο με μέταλλο θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα  DIN 53479 Density 

1,25kg/l, DIN 52451 Shrinkage 1%, DIN 53505 ShoreAhardness 35, DIN 53504 TensileStrength 3N/mm2, DIN 

5304 ElongationatBreak>500%, DIN 53515 TearStrength 4,5 N/mm, EN 1465 Tensileshearstrengthfira 

4mmappliedthickness 1N/mm2, DIN 53445 Glasstransitiontemperature – 45οC.  

 Η συγκόλληση ξύλο με ξύλο θα γίνει με συγκολλητικό μέσο μέσω ψυχράς συγκόλλησης, σύμφωνα 

με τα πρότυπα ΕΝ 204 D3 Water Resistance Requirement DIN 14257 Heat Resistance Watt>91 N/mm2   ή 

άλλου ισοδύναμου και επιπροσθέτως (όπου κρίνεται σκόπιμο) με αφανείς καβίλιες. Οι κατακόρυφες και 
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οριζόντιες επιφάνειες των κατασκευών θα σχηματίζουν αυστηρά γωνία 90 μοιρών, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης.  

 Η συγκόλληση μέταλλο με μέταλλο θα γίνει με τη μέθοδο συγκόλλησης TIG. Οι συγκολλήσεις στο 

σύνολό τους θα πρέπει να είναι άψογες. 

Συνδέσεις συναρμογής των προθηκών και με υφιστάμενες κτιριακές κι άλλες εκθεσιακές κατασκευές με 

αγκύρια, κοχλίες και λοιπά εξαρτήματα, ανοξείδωτα, καλαίσθητα και μεγάλης αντοχής. 

 Χρήση χημικών αγκυρίων υβριδικής ρητίνης, για στήριξη των προθηκών στα δομικά στοιχεία του 

κτιρίου (τοιχοποιία) με δυνατότητα στερέωσης χωρίς μηχανική εκτόνωση, άοσμα, και μη τοξικά. 

Εφαρμογή των χημικών αγκυρίων με επιλογή της κατάλληλης θέσης επί τόπου προκειμένου η στήριξη να 

γίνει σε συμπαγές στοιχείο της τοιχοποιίας και όχι σε υλικό αρμολόγησης. 

 

 

 ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 Η στήριξη των προθηκών θα γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η στατική τους επάρκεια 

έναντι ανατροπής και εν γένει σε κάθε δυναμική φόρτιση (πχ. σεισμός), πρωτίστως με αντίβαρα 

τοποθετημένα στη βάση της προθήκης και μόνο όπου κριθεί απαραίτητο με πάκτωση σε κάποιο εκ των 

δομικών – φερόντων στοιχείων του κελύφους του κτιρίου και με τρόπο τέτοιο όπου θα επιβεβαιώνεται ότι 

δεν αλλοιώνονται τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου. 

 Η φέρουσα ικανότητα της βάσης και η διαστασιολόγηση των επιμέρους τμημάτων των 

ενισχυμένων σκελετών και των μεταλλικών βάσεων θα προκύψει σύμφωνα με τα βάρη και τα λοιπά 

στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτημα των σχεδίων, αλλά και σύμφωνα με το ίδιον βάρος της 

κατασκευής. Η γενική δομή των εκθεσιακών κατασκευών θα είναι ικανή να φέρει τα προβλεπόμενα 

φορτία των εκθεμάτων, το ίδιον βάρος τους, ενώ θα εξασφαλίζεται έναντι ανατροπής και εν γένει κάθε 

δυναμικής φόρτισης. 

 

 ΒΑΦΕΣ 

 

 Η χημική σύσταση των βαφών προσδιορίζεται με κριτήρια: α) τη χημική αδράνεια, β) τον 

αποκλεισμό πτητικών οργανικών ρύπων, γ) τη μη υδατοδιαπερατότητα, δ) το μη πολυμερισμό με το 

χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η καταλληλότητα της βαφής αποδεικνύεται μόνο μέσω της σχετικής 

πιστοποίησης. 
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 Όλες οι ορατές μεταλλικές επιφάνειες των κατασκευών είναι επεξεργασμένες  και 

επιχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, τύπου πούδρας ή άλλη ισοδύναμη, μη 

ανακλαστικής, που δεν αποβάλει χημικές ουσίες σε απόχρωση RAL και υφή ματ ή σατινέ. Η σκληρότητα 

της τελικής βαφής θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές DIN 53153, η αντοχή σε νερό σύμφωνη με 

ISO1521/1971 και η αντοχή και η διάβρωση σύμφωνη με ASTMB 17 – 64. Η υφή και η απόχρωση θα 

καθοριστούν μετά από δειγματισμό σε όμοιο υλικό. 

 Εφαρμογή δύο (2) στρώσεων ασταριού στο σύνολο των μεταλλικών μερών τα οποία δεν 

υπόκεινται σε επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής. 

 Βαφή των ξύλινων επενδύσεων και των εσωτερικών των βάθρων εντός των προθηκών με 

υδροδιαλυτές βαφές, χωρίς διαλυτικά, με καλή πρόσφυση και υψηλή καλυπτικότητα. Με βάση τα 

πυριτικά άλατα θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο DΙΝ 18363, 2.4.1 και σχετικά με τη δυνατότητα πλύσης 

κατά DIN 53778. Οι ξύλινες επιφάνειες θα δεχτούν κατάλληλη επεξεργασία για τη διαμόρφωση της 

επιθυμητής πρόσφυσης σύμφωνα με τις συστάσεις και τα υλικά του κατασκευαστή της βαφής. Χρήση 

ελαστομερούς υλικού πλήρωσης των αρμών των συνεχόμενων επιφανειών ξυλείας MDF-Ε1 στις ενώσεις 

για αποφυγή ρηγματώσεων. 

 Οι αποχρώσεις και οι υφές θα υποδειχθούν στο στάδιο της κατασκευής και θα επιλεγούν μετά 

από δείγματα σε όμοια υλικά με τις κατασκευές. 

 Οι βαφές, τα χρώματα, τα επιχρίσματα και τα λοιπά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και θα 

διαμορφώσουν τις ορατές επιφάνειες του εκθεσιακού χώρου θα είναι α’ ποιότητας και θα επιλεγούν στο 

στάδιο της υλοποίησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις που δίνονται στην Τεχνική 

Περιγραφή και μετά από δημιουργία δειγμάτων. 

2.1-2.11 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΕΚ01  /  Ειδική κατασκευή απόδοσης σπηλαίου με τη μορφή σήραγγας 

Ειδική κατασκευή από επάλληλες επιφάνειες συνθετικής ξυλείας MDF-E1 16mm, βαφής. Οι επιφάνειες θα 

έχουν ειδική κοπή καμπυλοειδούς μορφής προσχεδιασμένου σχήματος, σε κοπτικό μηχάνημα τύπου 

παντογράφου, ώστε να διαμορφώνεται οπτικά η αίσθηση του ανάγλυφου εσωτερικού χώρου σπηλαίου. 

Το περίγραμμα κάθε φύλλου διαδοχικά μεταβάλλεται ώστε να δημιουργείται η αίσθηση του βάθους. Οι 

επιφάνειες συνδέονται στο πάνω μέρος της κατασκευής μέσω της Ειδικής κατασκευής ΕΚ2, και στα 

πλευρικά άκρα της μέσω άλλης ενιαίας επιφάνειας MDF-E1. Μεταξύ των επάλληλων επιφανειών 

διαμορφώνεται χώρος επιφανειών εποπτικού υλικού και χώρος έκθεσης αντικειμένων εντός προθηκών 

τύπου ΠΡ1. 

ΕΚ02 α -β  /  Ειδική κατασκευή τεθλασμένης επιφάνειας  
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Πρόκειται για ειδική κατασκευή από συνθετική ξυλεία MDF-E1 16mm, βαφής λάκκας. Η κατασκευή 

διαμορφώνεται ως σάντουιτς, με αμφίπλευρες συμπαγείς επιφάνειες και εσωτερικό κενό. Η κατασκευή 

αναπτύσσεται ως εξωτερική κάλυψη της κατασκευής ΕΚ1. Ξεκινά από τον κατακόρυφο τοίχο οριζόντια σε 

ύψος περί τα 2,6μ και στη συνέχεια στρέφεται κατηφορικά, καλύπτοντας την κατασκευή ΕΚ01. Το ένα 

τελικό άκρο ακουμπά στο δάπεδο και το άλλο φτάνει έως τα 8εκ από το δάπεδο. Στη θέση αυτή 

ολοκληρώνεται το τμήμα α της κατασκευής ΕΚ02. Το τμήμα β αποτελείται από όμοια κατασκευή η οποία 

έχει σταθερό πλάτος 60εκ. Συνεχίζεται από το σημείο που σταματά το τμήμα α), κινείται ευθύγραμμα σε 

ύψος 8εκ από το δάπεδο ως βάση τοποθέτησης της μακέτας μορφολογίας σπηλαίων, καμπυλώνεται με 

ανοδική φορά έως το ύψος των 80εκ όπου συνεχίζει ως πάγκος εργασίας με κατακόρυφες εγκάρσιες 

επιφάνειες ως ποδαρικά ανά 100εκ. Επί του πάγκου τοποθετούνται προθήκες τύπου ΠΡ2 και λοιπές 

Κατασκευές Εποπτικών Μέσων. 

ΕΚ3 α-β  /  Ειδικές κατασκευές κάλυψης οπών δαπέδου  

Πρόκειται για τέσσερεις κατασκευές όμοιας μορφολογίας με τις οποίες καλύπτονται οι τέσσερεις 

αντίστοιχα οπές που υπάρχουν διαμορφωμένες στο υφιστάμενο δάπεδο. Μεταλλικός σκελετός από 

διατομές Fe 40.40.2 δημιουργεί την κατάλληλη υποδομή για εφαρμογή επιφάνειας κόντρα πλακέ 

θαλάσσης με επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας. Ο αρμός με το υφιστάμενο δάπεδο καλύπτεται με 

ελαστομερή αρμόστοκο. 

ΕΚ 4/Ειδική κατασκευή  επιφάνειας προβολής  

Διαμόρφωση  χώρου με σχήμα Π  στον οποίο οι πλευρικές επιφάνειες συγκλίνουν για ενίσχυση της 

προοπτικής  και ακολουθούν την ανοδική πορεία του δαπέδου. Οι επιφάνειες  προορίζονται για 

αμφίπλευρη  προβολή τύπου wallmaping. Κατασκευή από διπλή γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού  Fe 

40.40.2 Eπεξεργασία της τελικής επιφάνειας  με στοκάρισμα σπατουλάρισμα και εφαρμογή ειδική βαφής 

προβολής.     

ΕΚ5  /  Ειδική κατασκευή κεκλιμένου επίπεδου 

Ειδική κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου από κόντρα πλακέ θαλάσσης επί μεταλλικού σκελετού. Εφαρμογή 

πατητής τσιμεντοκονίας ως τελική επιφάνεια, όμοια με αυτή του υπολοίπου κτιρίου. Κάλυψη 

υψομετρικής διαφοράς 17εκ περίπου. 

ΕΚ6  /  Ειδική κατασκευή υπερυψωμένου δαπέδου 

Ειδική κατασκευή υπερυψωμένου δαπέδου από κόντρα πλακέ θαλάσσης επί μεταλλικού σκελετού. Στα 

μέρη ιδιαίτερα μικρής υψομετρικής διαφοράς, αυτή θα καλυφθεί μόνο με τσιμεντοκονία. Εφαρμογή 

πατητής τσιμεντοκονίας ως τελική επιφάνεια, όμοια με αυτή του υπολοίπου κτιρίου. Ειδική χάραξη 

κανάβου 4x4μ με ζώνες πλάτους 50cm. Η χάραξη θα είναι υπό κλίση σε σχέση με την τοιχοποιία του 
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κτιρίου. Για τις ζώνες του καννάβου θα χρησιμοποιηθεί τσιμεντοκονία διαφορετικής απόχρωσης. Σε 

προσδιορισμένες θέσεις του δαπέδου διαμορφώνονται οπές εφαρμογής των κατασκευών ΕΚ07 

ΕΚ7  /  Ειδική κατασκευή απόδοσης  εδάφους 

Ειδική κατασκευή διαμόρφωσης θέσεων που προσομοιάζουν σε έδαφος. Διαμόρφωση πλαισίου από 

επιφάνειες MDFE1 εντός του ύψους του υπερυψωμένου δαπέδου ΕΚ06, σε δύο θέσεις. Η τελική μορφή 

και η κλίσης του εδάφους διαμορφώνονται με γυψόγαζες επί σκελετού από μεταλλικό πλέγμα τύπου 

νευρομετάλ.  Εφαρμογή ως τελική επιφάνεια υλικού με μορφή χωμάτινης επιφάνειας.  

ΕΚ8  /  Ειδική κατασκευή απόδοσης αναγλύφου  σπηλαίου με τη μορφή εσοχής 

Τοποθέτηση επάλληλων τεμαχίων φύλλου MDF-E1 16mm, βαφής ανά 8cmπερίπου τα οποία έχουν δεχτεί 

την κατάλληλη κοπή και επεξεργασία για τη διαμόρφωση σχηματικής απόδοσης του ανάγλυφου του 

εσωτερικού του σπηλαίου. Κοπή ειδικού εσωτερικού περιγράμματος σε κοπτικό μηχάνημα τύπου 

παντογράφου. Τα επάλληλα φύλλα MDF-E1 με περίγραμμα όπου διαδοχικά μεταβάλλεται το σχήμα 

δημιουργούν την αίσθηση του βάθους. Σε προσδιορισμένη θέση μεταξύ των φύλλων και παράλληλα προς 

αυτά, προβλέπεται η τοποθέτηση οθόνης 42". Κοπή σε ακανόνιστο, μη ορθογωνικό περίγραμμα 

διαμορφώνει το άνοιγμα θέασης της οθόνης.  Σε δεύτερη θέση προβλέπεται η τοποθέτηση δεύτερης 

όμοιας οθόνης 42", εγκάρσια στα φύλλα. Το άκρο των φύλλων διαμορφώνουν και πάλι ένα μη 

ορθογωνικό περίγραμμα. Το συνολικό εσωτερικό περίγραμμα των φύλλων στεγάζουν το χώρο ανάπτυξης 

της κατασκευής. 

ΕΚ9  /  Ειδική κατασκευή τεθλασμένων επιπέδων (κεκλιμένες  επιφάνειες  εποπτικού υλικού) 

Ειδική κατασκευή σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί επένδυση ως φόντο από MDF-E1 16mm, ένα 

ευθύγραμμο κι ένα τεθλασμένο τμήμα επί των οποίων θα επικολληθεί ψηφιακή εκτύπωση. Το δεύτερο 

μέρος διαμορφώνεται από 4 τεθλασμένες υφασμάτινες επιφάνειες οι οποίες φέρουν ψηφιακές 

εκτυπώσεις πληροφοριακού εποπτικού υλικού. Διαμόρφωση ειδικής θέσης επί του MDF-E1 για 

εγκατάσταση οθόνης αναπαραγωγής video και θέση ανάρτησης ατομικών ακουστικών. 

ΕΚ10  /  Ειδική κατασκευή θέσης άμμου 

Ειδική κατασκευή διαμόρφωσης θέσης τοποθέτησης άμμου ως σκηνογραφική απόδοσης χώρου του 

σπηλαίου των πηγών Αγγίτη. Κατασκευή από κόντρα πλακέ θαλάσσης ως βάση με προσαρμογή ειδικού 

προφίλ για τοποθέτηση διαχωριστικού στηθαίου από κρύσταλλο triplex 10mm ύψους 40εκ.Προσαρμογή 

με την κατασκευή ΕΚ11 της πολυμεσικής εφαρμογής ΠΕ08.  

ΕΚ11  /  Ειδική κατασκευή πολυμεσικής εφαρμογής 

Ειδική κατασκευή για την εγκατάσταση πολυμεσικής εφαρμογής για το σπήλαιο των πηγών Αγγίτη, από 

μεταλλικό σκελετό, οξειδωμένη λαμαρίνα, επιφάνεια Plexiglass με ψηφιακή εκτύπωση και ειδικές θέσεις – 
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οπέςγια την τοποθέτηση πρισμάτων plexiglass, εσωτερικό φωτισμό ταινίας LEDκαιθέση ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού. Το δεύτερο μέρος της κατασκευής αποτελείται από επικλινές κρύσταλλο triplex 10mmμε 

μεμβράνη προβολής, επί μεταλλικής βάσης η οποία λειτουργεί ως αντίβαρο εντός της κατασκευής ΕΚ10. 

 

Α/Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) 

(cm) 

1 
ΚΤ2.02-ΕΚ1 

Ειδική κατασκευή 
απόδοσης σπηλαίου με τη 
μορφή σήραγγας 

1 τμχ. 404 345 255 

2 

ΚΤ2.02-ΕΚ2α 

Ειδική κατασκευή από 
MDFE1, βαφής λάκας ως 
οριοθέτησης και στέγαση 
της κατασκευής ΕΚ01 

1 τμχ. 454 369 260 

3 

ΚΤ2.02-ΕΚ2β 

Ειδική κατασκευή από 
MDFE1, βαφής λάκας ως 
βάση εποπτικού υλικού και 
πάγκος εργασίας. 

1 τμχ. 
(394+ 
435) 

55 72 

4 
ΚΤ2.02-ΕΚ3α 

Ειδική κατασκευή κάλυψης 
οπών δαπέδου 

1 τμχ. 517 310 40 

5 
ΚΤ2.02-ΕΚ3β 

Ειδική κατασκευή κάλυψης 
οπών δαπέδου 

3 τμχ 110 110 40 

6 
ΚΤ2.03-ΕΚ4 

Ειδική κατασκευή επιφάνεια 
προβολής 

1 τμχ. 286 278 300 

7 
ΚΤ2.03-ΕΚ5 

Ειδική κατασκευή 
κεκλιμένου επιπέδου 

1 τμχ. 289 289 13 

8 ΚΤ2.04-ΕΚ6 Ειδική κατασκευή δαπέδου. 1 τμχ. 904 547 13 

9 
ΚΤ2.04-ΕΚ7α 

Ειδική κατασκευή απόδοσης 
εδάφους 

1 τμχ. 383 77 20 

10 
ΚΤ2.04-ΕΚ7β 

Ειδική κατασκευή απόδοσης 
εδάφους 

1 τμχ. 266 153 20 

11 
ΚΤ2.04-ΕΚ8 

Ειδική κατασκευή απόδοσης 
ανάγλυφου σπηλαίου 

1 τμχ. 543 666 330 

12 

ΚΤ2.04-ΕΚ9 

Ειδική κατασκευή 
κεκλιμένωνεπιφανειών 
εποπτικού υλικού,  
σε 2 μέρη 

1 τμχ. 530 70 330 

13 
ΚΤ2.05-ΕΚ10 

Ειδική κατασκευή 
διαμόρφωσης θέσης 
τοποθέτησης άμμου 

1 τμχ. 563 106 30 

14 

ΚΤ2.05-ΕΚ11 

Ειδική κατασκευή 
διαμόρφωσης πολυμεσικής 
εφαρμογής για το σπήλαιο 
πηγών Αγγίτη σε δύο μέρη 

1 τμχ. 150 90 80 
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3.1-3.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ  

 

Επενδύσεις τύπου ΕΠ1 

Ο τύπος ΕΠ1 περιλαμβάνει επενδύσεις τοίχου από συνθετική ξυλεία ορθογωνικής επιφάνειας. 

Χρήση συνθετικής ξυλείας MDFE1 16mm επί μεταλλικού σκελετού Fe  40.40.1,5. Απότμηση των άμεσα 

ορατών σόκορων, είτε κατακόρυφων είτε οριζόντιων, εσωτερικά, υπό γωνία 60ο. Κατάλληλη επεξεργασία 

της τελικής επιφάνειας με στοκάρισμα, γυαλοχάρτισμα και ένα χέρι βαφής, για εφαρμογή αυτοκόλλητης 

ψηφιακής εκτύπωσης. 

 

Επενδύσεις τύπου ΕΠ2 

Ο τύπος ΕΠ2 περιλαμβάνει αυτόνομες ορθογωνικές επιφάνειες, τοποθετημένες επί άλλων επενδύσεων 

τύπου ΕΠ1 ή άλλων εκθεσιακών κατασκευών, ως επιφάνειες εποπτικού υλικού. 

Χρήση συνθετικής ξυλείας MDF-E1 10mm. Απότμηση των άμεσα ορατών σόκορων, είτε κατακόρυφων είτε 

οριζόντιων, εσωτερικά, υπό γωνία 60ο. Χρήση σκελετού ανάρτησης και διαμόρφωσης αποστάτη, από 

τεμάχια MDF-E1 10mm στην πίσω πλευρά της επιφάνειας σε απόσταση 10εκ από τις παριές της, ώστε να 

μην είναι ορατή. Κατάλληλη επεξεργασία της τελικής επιφάνειας με στοκάρισμα, υαλοχάρτισμα και ένα 

χέρι βαφής, για εφαρμογή αυτοκόλλητης ψηφιακής εκτύπωσης. 

 

Επενδύσεις τύπου ΕΠ3 

Ο τύπος ΕΠ3 περιλαμβάνει επενδύσεις επιφάνειας μη ορθογωνικής κοπής. 

Χρήση επιφάνειας MDF-E1, 16mm, με εφαρμογή ψηφιακής εκτύπωσης. Κοπή της επιφάνειας με χρήση 

ειδικού μηχανήματος (CNC) σε συγκεκριμένο περίγραμμα, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της 

Μελέτης. Σύνδεση των τεμαχίων μεγάλων συνθέσεων επί σκελετού επιφανειών MDF-E1. 

ΕΠ4. 
Τελική επεξεργασία επιφανειών δαπέδου με πατητή τσιμεντοκονία. Επέκταση της εφαρμογής της 

πατητής τσιμεντοκονίας με όμοιο υλικό και στο υπόλοιπο υφιστάμενο δάπεδο, δηλαδή πέραν του νέου 

διαμορφωμένου δαπέδου επί των ειδικών κατασκευών ΕΚ03α, ΕΚ03β και ΕΚ05. Στόχος είναι η 

ομοιογένεια του δαπέδου του εκθεσιακού χώρου. Το υλικό θα είναι ενιαίο, με τους ενδεχόμενους αρμούς. 

Η τελική απόχρωση και η μορφή εφαρμογής θα προκύψει μετά από δειγματισμό. 
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Α/Α 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ  

ΜΕ 

ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ  

            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ) 

(CM) 

 ΚΤ2-ΕΠ1 Επενδύσεις τύπου 1 230 τμ - 

  ΚΤ2-ΕΠ1.01 1 τμχ 230 67 260 

  ΚΤ2-ΕΠ1.02 1 τμχ 80 20 260 

  ΚΤ2-ΕΠ1.03 1 τμχ 847 6 358 

  ΚΤ2-ΕΠ1.04 1 τμχ 424 6 358 

  ΚΤ2-ΕΠ1.05 1 τμχ 200 88 358 

  ΚΤ2-ΕΠ1.06 1 τμχ 847 6 358 

  ΚΤ2-ΕΠ1.07 1 τμχ 167 40 358 

  ΚΤ2-ΕΠ1.08 1 τμχ 289 6 358 

  ΚΤ2-ΕΠ1.09 1 τμχ 289 6 358 

  ΚΤ2-ΕΠ1.10 1 τμχ 849 6 345 

  ΚΤ2-ΕΠ1.11 1 τμχ 564 6 244 

 ΚΤ2-ΕΠ2 Επενδύσεις τύπου 2 25 τμχ - 

  ΚΤ2-ΕΠ2.01 - 11 / 17- 25 20τμχ - 60 180 

  ΚΤ2-ΕΠ2.12 - 16 5 τμχ 570 - 30 

 ΚΤ-ΕΠ3 Επενδύσεις τύπου 3 100 τ.μ, - 

  ΚΤ2-ΕΠ3.01 1 τμχ 847 - 60 

  ΚΤ2-ΕΠ3.02 1 τμχ 847 - 22 

  ΚΤ2-ΕΠ3.03 1 τμχ 424 - 137 

  ΚΤ2-ΕΠ3.04 1 τμχ 424 - 137 

  ΚΤ2-ΕΠ3.05 1 τμχ 847 40 418 

  ΚΤ2-ΕΠ3.06 1 τμχ 470 - 360 

  ΚΤ2-ΕΠ3.07 1 τμχ 563 14 305 
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4.1-4.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΕΜ) 

 

ΚΕΜ1 

Μακέτα μορφολογίας σπηλαίων. Στην ενότητα της γεωλογίας όπου παρουσιάζονται τα γεωλογικά 

χαρακτηριστικά των σπηλαίων και οι συνθήκες που συντελούν στη διαμόρφωσή τους δημιουργείται μία 

τρισδιάστατη μακέτα τομής του εδάφους όπου συμπεριλαμβάνεται μία σειρά γεωλογικών σχηματισμών - 

σπηλαίων (Οριζόντια, κατακόρυφα, βραχοσκεπή, σπήλαιο καταρράκτη, ποτάμιο σπήλαιο, κτλ). Πρόκειται 

για μία μορφή διοράματος υπό κλίμακα. Η κατασκευή θα γίνει με ψηφιακό σχεδιασμό και τρισδιάστατη 

εκτύπωση των γεωλογικών σχηματισμών. 

 

ΚΕΜ2 

Κατασκευή σπηλαιογένεσης. Στο πλαίσιο επεξήγησης της διαμόρφωσης των γεωλογικών σχηματισμών 

του σπηλαίου γίνεται αναπαράσταση της διάβρωσης του εδάφους και δημιουργίας κοιλοτήτων σε 

πραγματικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένας όγκος γύψου διαστάσεων περίπου 20x20x30 

cm στην μια πλευρά του οποίου θα εφαρμοστεί μια γυάλινη επιφάνεια. Με σωληνάκια θα εκχύεται σε 

σταθερό σημείο στην επαφή με την γυάλινη επιφάνεια ένα αδύναμο οξύ (ξύδι) ώστε να διαλύεται 

γρήγορα η πλάκα γύψου. Σταδιακά θα παρατηρείται η διάβρωση του γύψου και η διαδικασία της 

σπηλαιογένεσης. 

 

ΚΕΜ3 

Υδροτροχός. Μακέτα λειτουργίας. Παρουσιάζοντας τη διαρκή χρήση του σπηλαίου από τον άνθρωπο και 

την παρέμβασή του στο περιβάλλον του στα νεώτερα χρόνια, δημιουργείται μακέτα του υδροτροχού που 

βρίσκεται στην αίθουσα της εισόδου του σπηλαίου. Στη μακέτα θα αποδίδεται η πραγματική μορφή του 

υδροτροχού, ενώ με εξωτερικό μηχανισμό ο επισκέπτης θα τον κινεί προκειμένου να διαπιστώσει τον 

τρόπο λειτουργίας του για ανύψωση του νερού και υδροδότηση της περιοχής. 

 

ΚΕΜ4 

Πετρώματα. Στην εκθεσιακή ενότητα της γεωλογίας, όπου αναπτύσσεται ο τρόπος δημιουργίας των 

σπηλαίων αλλά και η διαμόρφωση των απολιθωμάτων οργανικών καταλοίπων, προτείνεται η χρήση και 

παρουσίαση μιας σειράς γεωλογικών σχηματισμών, πετρωμάτων, σταλακτιτών, κτλ σε πραγματικό υλικό, 

με προμήθεια πετρωμάτων. Τα πετρώματα αυτά θα τοποθετηθούν εντός προθηκών, από όπου ο 

επισκέπτης κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα έχει τη δυνατότητα να τα παρατηρήσει, αλλά και να τα 

τοποθετήσει στα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μικροσκόπια για διεξοδικότερη παρατήρηση. Στις οθόνες της 
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ΠΕ02 θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής της λήψης του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ώστε να είναι ορατή 

από μία ομάδα ατόμων. 

 

ΚΕΜ5 

Αντίγραφα οστών και αγγείων. Ως συνοδευτικό εποπτικό υλικό της έκθεσης προτείνεται η δημιουργία 

αντιγράφων των ευρημάτων που έχουν ανασκαφεί στο παρακείμενο σπήλαιο των πηγών Αγγίτη. Έτσι για 

την ενότητα της προϊστορικής αρχαιολογίας και την αναφορά στη χρήση του σπηλαίου από τον άνθρωπο 

θα κατασκευαστούν αντίγραφα οικιακών σκευών - αγγείων τα οποία θα τοποθετηθούν στις θέσεις 

απόδοσης του εδάφους ΕΚ07. Αντίστοιχα, θα δημιουργηθούν αντίγραφα των παλαιοντολογικών 

ευρημάτων, τα οποία προτείνεται να τοποθετηθούν τόσο στη σχετική ενότητα εντός του εκθεσιακού 

χώρου, όσο και στην εξωτερική δραστηριότητα του αρχαιολογικού - παλαιοντολογικού σκάμματος. Τα 

αντίγραφα αγγείων θα κατασκευαστούν από πηλό αντίστοιχης σύνθεσης με τα αρχαία ευρήματα ενώ τα 

αντίγραφα οστών θα δημιουργηθούν από ειδική ρυτίνη προκειμένου να είναι αποδίδεται η υφή αλλά και 

να παρέχεται αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες του εξωτερικού χώρου. 

 

 

ΚΕΜ6 

Ψηφιακές εκτυπώσεις. Στην κατηγορία των εποπτικών μέσων συγκαταλέγονται και οι ψηφιακές 

εκτυπώσεις. Το προϊόν της γραφιστικής επιμέλειας της έκθεσης και της γραφιστικής σύνθεσης του 

πληροφοριακού υλικού σε στατικές εικόνες, θα αναπαραχθεί επί αυτοκόλλητου βινύλιο. Οι εκτυπώσεις 

επί του βινυλίου θα εφαρμοστούν επί των επιλεγμένων επιφανειών MDF, δηλαδή των προσδιορισμένων 

επιφανειών ΕΠ1, ΕΠ2 και ΕΠ3. 

 

6.1-6.4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΞ) 

 

Στον λοιπό εξοπλισμό συγκαταλέγεται ο λοιπός εκθεσιακός εξοπλισμός, δηλαδή αντικείμενα που 

συντελούν στη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου (ΚΤ2), αλλά και ο λοιπός εξοπλισμός που θα 

εγκατασταθεί σε συγκεκριμένα περιφερειακά του εκθεσιακού χώρου κτίσματα (ΚΤ3 και ΚΤ4) για την 

ομαλή λειτουργία του Πάρκου. 

ΚΤ2-ΕΞ1 

Πάγκος ανάπαυσης και συγκέντρωσης ατόμων στον χώρο ΚΤ2.06. Κατασκευή από MDF,βαφής λάκκας 

matt λευκή. Ως επιφάνεια καθίσματος κατασκευάζεται επιμήκης επιφάνεια σχήματος "Γ" από 

ξυλεπενδυμένο MDF με καπλαμά δρυός, πάχους 4εκ. 
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ΚΤ2-ΕΞ2 

Σκαμπό ανάπαυσης και παρατήρησης γεωλογικών σχηματισμών στην πολυμεσική εφαρμογή ΠΕ2 στο 

χώρο ΚΤ2.02. Κατασκευή όμοιας αισθητικής με την ΕΞ01, με χρήση από MDF, βαφής λάκκας matt λευκή. 

Ως επιφάνεια καθίσματος κατασκευάζεται επιφάνεια από ξυλεπενδυμένο MDF με καπλαμά δρυός, 

πάχους 4εκ. 

 
ΚΤ2-ΕΞ3 

Βάθρα MDF τα οποία τοποθετούνται κεντρικά του χώρου ΚΤ2.04 και αποτελούν επιφάνεια τοποθέτησης 

αντικειμένων, τα οποία σηματοδοτούν το περιεχόμενο κάθε μιας εκ των τεσσάρων υποενοτήτων του 

χώρου. Πρόκειται για κλιμακωτή κατασκευή με ύψη από 40εκ έως 80 εκ για τα τέσσερα βάθρα. Πρόβλεψη 

για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την προσαρμογή επενεργούμενου φωτιστικού σώματος εντός της 

σκηνογραφικής διαμόρφωσης. 

 

ΚΤ2-ΕΞ4 

Σκηνογραφικό υλικό. Στο σκηνογραφικό υλικό της έκθεσης περιλαμβάνονται αντικείμενα τόσο για τη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος όσο και για την χρήση του από τους νεαρούς επισκέπτες του χώρου. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα: 

α) εξοπλισμός ανασκαφικής έρευνας:  

 -  Βούρτσες ανασκαφής, 5 τμχ 

 -  Φτυαράκια, μυστρί, και λοιπά εργαλεία,  15 τμχ 

 -  Καρτελάκια καταγραφής και επισήμανσης, 150 τμχ 

 -  Νήμα στάθμης, 1 τμχ 

 -  Τετράδιο καταγραφής, 5 τμχ. 

 -  Ζεμπίλια, 5 τμχ 

β) εξοπλισμός σπηλαιοεξερεύνησης:  

 - Πλήρης στολή σπηλαιοεξερευνητή (Φόρμα, μπότες, γάντια, επαγγελματικό κράνος με φακό, 

σακίδιο, θήκη εξαρτημάτων, κτλ), 1 συνολο 

 -  Κράνη παιδικά με φακό, 15τμχ 

 -  Σχοινί αναρρίχησης / καταρρίχησης, 50μ 

 -  Μεταλλικά εξαρτήματα αναρρίχησης / καταρρίχησης, 40τμχ, κλπ 

 -  Κυτίο 1ων βοηθειών 
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 - Κουτί τοποθέτησης του παραπάνω εξοπλισμού, διαστάσεων 45x90x45cm, από κόντρα πλακέ 

15mm, με ροδάκια κύλησης και αφαιρούμενο καπάκι. 

 

7.1-7.6 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΕΦ) 

  

Κατά τον προγραμματισμό του έργου λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που αφορούν και στο φωτισμό 

των εκθεσιακών χώρων, όπως  

- ο παράγοντας του εξωτερικού φυσικού φωτός και η δυνατότητα ελέγχου του,  

- το ύψος και γενικότερα το εύρος των χώρων 

- ο βαθμός παρέμβασης στο κτήριο κατά την εγκατάσταση των συστημάτων φωτισμού 

- η μορφή των οροφών ως θέση του κύριου εξωτερικού φωτισμού της έκθεσης 

- τα υφιστάμενα συστήματα φωτισμού και το ενδεχόμενο διατήρησης μέρους αυτών, κα 

 Κατά τη σύνταξη της Μελέτης σχεδιάστηκαν οι επιθυμητές επιλύσεις του εκθεσιακού φωτισμού. Ο 

ζητούμενος εκθεσιακός φωτισμός διαχωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α. Φωτισμός εντός εκθεσιακών κατασκευών. 

β.  Φωτισμός μέσω ελεύθερων φωτιστικών σωμάτων, εκτός προθηκών και λοιπών εκθεσιακών 

κατασκευών. 

γ. Λοιπός σκηνογραφικός φωτισμός. 

 

Δ.1 Βασικές αρχές 

  

Βασικές αρχές κατά την επιλογή του εκθεσιακού φωτισμού είναι: 

1. Η επιθυμητή και επαρκής στάθμη φωτισμού για την εύρυθμη λειτουργία του εκθεσιακού χώρου. 

2.  Η συσχέτιση του ύφους του εκθεσιακού σχεδιασμού με το είδος και την ποιότητα του φωτός. 

3. Η χρήση των φωτεινών πηγών για την ανάδειξη των εκθεμάτων. 

4. Η χρήση των φωτεινών πηγών για την επισήμανση κύριων εκθεσιακών θέσεων. 

5. Η χρήση φωτεινών πηγών συνοδευτικά για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. 

6. Η εναλλαγή και ο συνδυασμός των μεθόδων φωτισμού για την εναλλαγή του εκθεσιακού 

περιβάλλοντος. 

7. Η δυνατότητα προσαρμογής των μεθόδων φωτισμού και η ευελιξία των συστημάτων φωτισμού 

για τη βέλτιστη εφαρμογή της μελέτης φωτισμού κατά την υλοποίηση της έκθεσης. 

8. Η άριστη ποιότητα κατασκευής των συστημάτων φωτισμού. 
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9. Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής των συστημάτων 

φωτισμού με τη λιγότερη δυνατή ανάγκη συντήρησης. 

 Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών οδηγεί σε επιλογές εξειδικευμένες για εκθεσιακή 

χρήση, όπως  

- η χρήση λαμπτήρων και λοιπών μορφών εφαρμογής της τεχνολογίας LED,  

- η χρήση αναρτημένων ροηφόρων ραγών οροφής ως ευέλικτο σύστημα με μικρή παρεμβατικότητα 

στο κτίριο  

- η επιλογή φωτιστικών σωμάτων τύπου προβολέα (spot) ράγας οροφής με δυνατότητα 

προσαρμογής ποικίλων εξαρτημάτων διαμόρφωσης της δέσμης και της ποιότητας του φωτός και   

- η εγκατάσταση ροοστατών στο σύνολο των φωτεινών πηγών για απόλυτο έλεγχο της στάθμης 

φωτισμού κατά την εγκατάσταση και υλοποίηση της μελέτης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Φ) 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μονάδα μέτρησης 

1. ΕΦ01 Ροηφόρος ράγα 50 μ. 

2. ΕΦ02 Προβολείς LED 45 τμχ. 

3. ΕΦ03α 
Ταινία LED σε profile αλουμινίου 
για αυτόφωτες επιφάνειες 

50 μ. 

4. ΕΦ03β 
Ταινία LED σε profile αλουμινίου 

για κρυφό φωτισμό 
50 μ. 

5. ΕΦ04 Μικρά spot LED 40 τμχ. 

 

Προδιαγραφές εξοπλισμού εκθεσιακού φωτισμού  

 

1.     Κωδικοποίηση Εξοπλισμού  

 
Ενδεικτικός κωδικός  : ΕΦ.01.ΡΡ 
 
ΕΦ.01.ΡΡ : Εκθεσιακός Φωτισμός 
ΕΦ.01.ΡΡ : Αρίθμηση είδους εξοπλισμού 
ΕΦ.01.ΡΡ : Χαρακτηριστικό στοιχείο είδους πχ ροηφόρος ράγα 
 
ΡΡ : Ροηφόρος ράγα 
ΣΠ : Σποτ 
ΠΛ : Προφίλ LED 
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ΤΛ : Ταινία LED 
Θ /Ψ : Θερμό / Ψυχρό 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΦ.01.ΡΡ Τριφασική ροηφόρος ράγα οροφής 

ΕΦ.02.ΠΡ Κατευθυνόμενος Προβολέας ράγας οροφής 

ΕΦ.03α-β.ΤΛ Ταινία LEDwarmwhite για αυτόφωτες κατασκευές και κρυφό φωτισμό 

ΕΦ.ΠΛ Προφίλ για ταινία LED warmwhite, ευθύγραμμο ή εύκαμπτο 

ΕΦ.04 Κατευθυνόμενο μικρό Spotled με βραχίονα 

ΕΦ.05 Λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης και χειρισμού 

 
Ακολούθως παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι τύποι φωτιστικών σωμάτων και λοιπού εξοπλισμού. 
Περιλαμβάνεται σύντομη περιγραφή του επιθυμητού υλικού και οι απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο κύριος 
εξοπλισμός συνοδεύεται από εικόνες, διαστάσεις και φωτομετρικά χαρακτηριστικά ενδεικτικού τύπου, ο 
οποίος θα είναι αποδεκτός αυτός ή άλλος ισοδύναμος. 

Περιγραφή Εξοπλισμού  

 

ΕΦ.01 Τριφασική Ροηφόρος Ράγα 

Περιγραφή 

 
Ηλεκτροφόρος ράγα από κράμα αλουμινίου. Αγωγοί εντός του προφίλ αλουμινίου με προστασία 
κατά της οξείδωσης. Αγωγοί και τελειώματά με μήκος 8mm σύμφωνα με το πρότυπο IEC 570, 
εμπεριέχονται σε άκαμπτο εξιλασμένο προφίλ από PVC και με μονωτικό υλικό υψηλής 
διηλεκτρικής αντοχής και υψηλής μονωτικής ικανότητας. Ανάρτηση από την οροφή. Διάθεση 
διαφορετικών μηκών για τη βέλτιστη κατασκευή των επιθυμητών τεμαχίων. Δυνατότητα σύνδεσης 
πολλών τεμαχίων σε σειρά με χρήση ειδικών εξαρτημάτων. Σύνδεσμοι με πενταπλό καλώδιο. 

 
Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά 

 
Μήκη ραγών 1000mm, 2000mm, 3000mm 

Πλάτος ±32mm 

Ύψος ±32mm 

Χρωματισμός Αλουμινίου  / Λευκό 

Λειτουργία 

Λειτουργία σε 220/380V, σύνδεση σε τριφασικό 
ρεύμα 220/380V που επιτρέπει συνολικό φορτίο 
16A και αντιστοιχίζεται σε 10500V/A το οποίο 
μπορεί να διαιρεθεί σε 3 κυκλώματα (3x3500 V/A). 
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Πιστοποιητικό  CE 

 
Εξαρτήματα 

 
Τροφοδοτικό ράγας. Τερματική τάπα ράγας. 
Τελειώματα με παροχή. Κρυφός σύνδεσμος. 
Ευθύγραμμος σύνδεσμος με παροχή. Δεξής 
και αριστερός γωνιακός σύνδεσμος. Δεξής και 
αριστερός σύνδεσμος σχήματος Τ. 
Σταυροειδής σύνδεσμος. 

Χρώμα Αλουμινίου  / λευκό 

Καλώδιο ανάρτησης 1000mm 

Μεταλλικό εξάρτημα προσαρμογής σε οροφή 
και στήριξη ανάρτησης 

 

 
Πιστοποιητικό  CE 
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 ΕΦ.02.ΠΡ Προβολέας ράγας LED 

Περιγραφή 

Προβολέας ράγας κατασκευασμένος από αλουμίνιο με ενσωματωμένο τροφοδοτικό για 
τοποθέτηση σε τριφασική ροηφόρο ράγα. Δυνατότητα περιστροφής κατά 350° στον κατακόρυφο 
άξονα και 180° κατά τον οριζόντιο. Ο προβολέας θα διαθέτει πηγή φωτισμού LED η οποία θα 
βρίσκεται στο εσωτερικό του φωτιστικού σώματος για μείωση της θάμβωσης.  
Ο προβολέας θα διαθέτει ενσωματωμένο ροοστάτη για ρύθμιση της φωτεινότητας του.  
Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης των 2 παρελκόμενων εξαρτημάτων. 

 
Προδιαγραφές 

Υλικό κατασκευής  του σώματος Αλουμίνιο 

Απόχρωση Αλουμινίου  / Λευκό 

Γωνία δέσμης ±15° και ±28° και ±40° 

Φωτεινότητα >=1000lumen 

Θερμοκρασία χρώματος LED 2700Κ έως 3000Κ 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=95   

Ισχύς <=25W 

Πιστοποιητικό  CE 

 ΕΦ.02.ΠΡ1 Προβολέας με λαμπτήρα γωνίας ±15° 

ΕΦ.02.ΠΡ2 Προβολέας με λαμπτήρα γωνίας ±28° 

ΕΦ.02.ΠΡ3 Προβολέας με λαμπτήρα γωνίας ±45° 

 Ενδεικτικός Τύπος 

 
 
  
 

 
Παρελκόμενα εξαρτήματα 

4 καλύπτρες                            Αντιθαμβωτική κυψέλη 
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ΕΦ.03.ΤΛ Ταινία LED μονόχρωμη 

Περιγραφή 

Ταινία LED για χρήση σε εφαρμογές γραμμικού φωτισμού. Εύκαμπτο ηλεκτρικό κύκλωμα με 
μονάδες από λευκά μονοχρωματικά LED. Τάση 24V. Ταινία σε ρολό. Τοποθέτηση μέσα σε προφίλ 
ανοδιωμένου αλουμινίου κατά περίπτωση είτε εντός ευθύγραμμου σταθερού προφίλ, είτε εντός 
εύκαμπτου προφίλ. Ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία στην πίσω όψη τύπου Μ3 ή άλλη 
ισοδύναμη. 

 
Προδιαγραφές 

Σώμα Εύκαμπτο 

Αριθμός LED 36/m 

Βράχυνση κατ' ελάχιστο ανά 50mm 

Γωνία δέσμης ±120° 

Φωτεινότητα >=600lm/m 

Θερμοκρασία χρώματος LED ±2700Κ 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=80   

Ισχύς <=9W 

Χρόνος ζωής >=50.000h 

Πιστοποιητικό  CE 

 Συνοδευτικός εξοπλισμός 

Μετασχηματιστές 220/24V, στεγανότητας >=ΙP20. Ισχύς μετασχηματιστή όπως υποδεικνύεται ανά 
προθήκη. 

 

Ροοστάτης ταινίας LED 

Αυξομείωση της φωτεινότητας μέσω ροοστάτη. Συνδυασμός με διακόπτη τύπου push-button. 
Συμβατότητα με την ταινία. Ενδεικτικού τύπου OSRAMOPTOTRONICDALILEDDIMMER 24V ή άλλος 
ισοδύναμος 

  
 
 

Φ.ΠΛ.1 Profile LED ευθύγραμμο 
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Περιγραφή 

 Προφίλ από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο διπλής ανοδίωσης με προστατευτικό διάφανο 
πολυκαρβονικό κάλυμμα. Το προφίλ θα συνοδεύεται από παρελκόμενα εξαρτήματα, όπως 
τερματικά καπάκια άκρων από πολυπροπυλένιο και μεταλλικούς συνδέσμους στήριξης 
επιχρωμιωμένους.  

 
Προδιαγραφές 

Υλικό κατασκευής  του προφιλ Αλουμίνιο ανοδιωμένο 

Απόχρωση γκρι 

Ενδεικτικές διαστάσεις 12x16mm 

  
 

Φ.ΠΛ.2 Profile LED εύκαμπτο 

Περιγραφή 

 Προφίλ από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο διπλής ανοδίωσης χωρίς προστατευτικό κάλυμμα. 
Δυνατότητα ευκαμψίας έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε καμπύλες επιφάνειες.  

 
Προδιαγραφές 

Υλικό κατασκευής  του προφίλ Αλουμίνιο ανοδιωμένο 

Απόχρωση γκρι 

Ενδεικτικές διαστάσεις 18x3,8mm 

  
Δυνατότητα χρήσης ευθύγραμμου ή εύκαμπτου προφίλ ανάλογα με την περίπτωση εγκατάστασης στο 
εσωτερικό προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών ως κρυφός φωτισμός.  
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ΕΦ.04 Κατευθυνόμενο Spot δαπέδου με βραχίονα 

Περιγραφή 

Φωτιστικό σώμα τύπου με βάση - βραχίονα για τοποθέτηση στο δάπεδο ή άλλη επιφάνεια. 
Μεταλλικό σώμα από αλουμίνιο και χυτοπρεσαριστό πλαστικό. Δυνατότητα περιστροφής κατά 
360° στο κατακόρυφο επίπεδο και 90° κατά τον οριζόντιο. Χρήση τροφοδοτικού που επιδέχεται 
μείωσης της φωτεινότητας της φωτεινής πηγής LED (dimmable). 

 
Προδιαγραφές 

Υλικό κατασκευής  του σώματος Αλουμίνιο ΕΝ AW 6082 

Απόχρωση Γκρι 

Γωνία δέσμης ±24° 

Φωτεινότητα >=65lumen 

Θερμοκρασία χρώματος LED 3000-3200Κ 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=90 

Βαθμός στεγανότητας IP>=20 

Πιστοποιητικό  CE 

 Ενδεικτικός Τύπος  

 
 
 
 
 

 
Συνοδευτικός εξοπλισμός 

Η τροφοδοσία θα γίνει με dimmable μετασχηματιστές 350mA, στεγανότητας >=ΙP20. Ισχύς 
μετασχηματιστή 10W-25W.  
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ΕΦ.05 Λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

Περιγραφή 

Πρόκειται για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που θα συνοδεύει τα φωτιστικά σώματα και τα λοιπά 
στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω. Ο ηλεκτρολογικός αυτός εξοπλισμός περιλαμβάνει τους 
απαραίτητους και κατάλληλους μετασχηματιστές ικανής και αναγκαίας ισχύος για την ορθή εγκατάσταση 
και λειτουργία του εξοπλισμού φωτισμού, τους ροοστάτες διαχείρισης και ρύθμισης της έντασης της 
φωτεινής πηγής, τις απαραίτητες καλωδιώσεις για τις οδεύσεις ως τις πηγές η.ρ. της κτιριακής 
εγκατάστασης, κτλ 
Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων του συνοδευτικού εξοπλισμού θα ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

- κατά την εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν οι επιτοίχιες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος του 
κτιρίου από τις οποίες θα τραβηχτούν εξωτερικά οι απαραίτητες προεκτάσεις με κανάλια 
κρυμμένα στις επενδύσεις και τις λοιπές εκθεσιακές κατασκευών κατά τρόπο που να τα καθιστά 
αφανή. 

- Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα εγκατασταθεί δευτερεύων πίνακας χειρισμού του εκθεσιακού 
φωτισμού. 

- Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε ο συνολικός φωτισμός του 
κτιρίου της έκθεσης να πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρολογικού πίνακα και όχι μέσω των 
επιτοίχιων διακοπτών οι οποίοι και θα καταργηθούν. 

- Όλοι οι διακόπτες και οι ροοστάτες των τριφασικών ραγών θα είναι συγκεντρωμένοι στον κύριο ή 
τον δευτερεύοντα πίνακα. 

- Η έκθεση διαρθρώνεται σε 6 αίθουσες και θα απαιτηθούν κατ’ ελάχιστον 15 κυκλώματα για την 
οργάνωση των θέσεων φωτισμού πέραν της τριφασικής ράγας οροφής. 

- Κάθε φωτιστικό σώμα ή ομάδα συστήματος φωτισμού θα έχουν τον απαιτούμενο 
μετασχηματιστή βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. 

- Κάθε προθήκη με εσωτερική αυτόφωτη επιφάνεια, κάθε εξωτερική θέση κρυφού φωτισμού και 
κάθε ομάδα φωτιστικών τύπου ΕΦ.04, θα διαθέτει ροοστάτη χειρισμού της έντασης φωτισμού 
τοποθετημένο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Κατά συνέπεια θα απαιτηθούν κατ’ ελάχιστον 15 
ροοστάτες των 100W. 

- Οι ράγες φωτισμού θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, επέκτασης 
διασταύρωσης και ανάρτησης από της οροφή του χώρου. 

- Κατά την εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί όλο το απαιτούμενο ηλεκτρολογικό και συνοδευτικό 
υλικό για την ορθή τοποθέτηση, την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού και τον εύκολο χειρισμό 
του εξοπλισμού. 

- Το σύνολο του ηλεκτρολογικού υλικού θα είναι επώνυμο και θα επιλεγεί μετά από δειγματισμό 
και τη σύμφωνη γνώμη του φορέα. 
 

 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού, η εγκατάσταση εντός του εκθεσιακού χώρου καθ’ υπόδειξη 
του επιβλέποντα του έργου, η ορθή ρύθμιση των φωτιστικών σωμάτων σε συνεργασία με τον φορέα 
υλοποίησης του έργου, η παράδοση σε ορθή λειτουργία, η παράδοση εγχειριδίου συνοπτικής υπόδειξης 
λειτουργίας και χειρισμού του εξοπλισμού, επιπροσθέτως των εργοστασιακών εγχειριδίων λειτουργίας και 
η υπόδειξη λειτουργίας σε προσωπικό επιλεγμένο από τον φορέα υλοποίησης. 
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ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
ΚΤ03- Υποδοχή   

Κατασκευή πινακίδας  σήμανσης χώρου 

ΚΤ03-ΕΞ01.1 Γενική σήμανση του πάρκου. Μεταλλική κατασκευή από επιφάνεια λαμαρίνας χάλυβα με 

ειδική κοπή στην οποία θα περιλαμβάνεται η ονομασία και το λογότυπο του πάρκου. Η κατασκευή θα 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εσωτερικές νευρώσεις  και κάλυψη των σόκορων, καθώς και τις 

απαιτούμενες σημειακές στηρίξεις με μηχανικά αγκύρια για την ανάρτηση της επιφάνειας επί 

υφιστάμενης λιθοδομής. Θα πραγματοποιηθεί τεχνητή οξείδωση της επιφάνειας και σταθεροποίηση της 

οξείδωσης. Γενικές διαστάσεις κατασκευής 4,00 Χ 0,05 Χ 2,10m. 1 τεμάχιο. 

ΚΤ03-ΕΞ01.2 Ειδική σήμανση επιμέρους κτισμάτων / θέσεων. Μεταλλικές επιφάνειες χάλυβα πάχους 

10mm, με τεθλασμένη μορφή για την υπόδειξη επιμέρους θέσεων. Διαμόρφωση των επιφανειών με 

ειδική κοπή για την επιγραφή της θέσης. Έδραση στο έδαφος και σταθεροποίηση μέσω μηχανικών 

αγκυρίων. Θα πραγματοποιηθεί τεχνητή οξείδωση της επιφάνειας και σταθεροποίηση της οξείδωσης. 

Γενικές διαστάσεις κατασκευής 0,5x1,5m. 5 τεμάχια. 

Οι οριστικές διαστάσεις και η μορφή των επιφανειών θα προκύψουν κατά τον γραφιστικό σχεδιασμό του 

εποπτικού υλικού της έκθεσης και του πάρκου. 

ΚΤ03-ΕΞ02. Κατασκευή πάγκου υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών. Κατασκευή από ξυλεία MDF 

βαφής λάκκας matt. Εφαρμογή τελικής άνω επιφάνειας εξυπηρέτησης ξυλεπενδυμένου MDF, με καπλαμά 

δρυός. Εσωτερική διαμόρφωση αποθηκευτικών ερμαρίων. Γενικές διαστάσεις κατασκευής 2,85x0,8x1,0m. 

1 τεμάχιο 

ΚΤ03-ΕΞ03. Καθίσματα προσωπικού και επισκεπτών.  

Στον εξοπλισμό του χώρου περιλαμβάνονται δύο καθίσματα για το προσωπικό πίσω από τον πάγκο ΚΤ03-

ΕΞ02 και δύο καθίσματα - πολυθρονάκια, προσωρινής στάσης, για σύντομη ανάπαυση επισκεπτών. 

Πρόκειται για καθίσματα όμοιας μορφολογίας και αισθητικής με μεταλλικό σκελετό νίκελ και επιφάνειες 

καθίσματος και πλάτης από δερματίνη, μαύρη. Τα δύο καθίσματα προσωπικού θα έχουν περιστρεφόμενη 

βάση με ροδάκια και τα δύο πολυθρονάκια επισκεπτών θα έχουν σταθερά μεταλλικά ποδαρικά. Τα 

πολυθρονάκια θα συνοδεύονται από μικρό τραπέζι με μεταλλικά πόδια και επιφάνεια λάκκα λευκή, 

διαστάσεων 60x60x42cm. Επιλογή μετά από δειγματισμό. 

ΚΤ03-ΕΞ04. Ενημερωτικές πινακίδες. Εντός του χώρου υποδοχής θα αναρτηθούν 5 πινακίδες προς 

ενημέρωση των επισκεπτών για τις μόνιμες δραστηριότητες εντός του πάρκου με δυνατότητα 





  

 

 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

 

Σελίδα 84 

παρουσίασης και των ενδεχόμενων περιοδικών δράσεων. Πρόκειται για εκτυπώσεις επί υλικού βινυλίου 

εφαρμοσμένες σε επιφάνεια Plexiglas. Γενικές διαστάσεις κατασκευής 0,6x1,2m. 5 τεμάχια. 

 

ΚΤ04-Αναγνωστήριο 

ΚΤ04-ΕΞ01     Εξοπλισμός τραπεζοκαθισμάτων 

Εξοπλισμός τραπεζοκαθισμάτων εξωτερικού χώρου. Σύνολα αποτελούμενα από τέσσερα καθίσματα και 

ένα τραπέζι φυσικής ξυλείας οξιάς ή άλλης ξυλείας ανάλογης ποιότητας, με εφαρμογή βερνικιού 

εμποτισμού για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Οι καρέκλες θα είναι τύπου «σκηνοθέτη», πτυσσόμενες, με 

ύφασμα καραβόπανο, υπόλευκο. Το τραπέζι θα είναι επίσης πτυσσόμενο, διαστάσεων 60x60εκ και ύψος 

70εκ, με τάβλα από σανίδες εντός περιμετρικού πλαισίου, με διαμπερείς αρμούς. Ο πτυσσόμενος 

εξοπλισμός θα ασφαλίζει τόσο στην ανοιχτή όσο και στην κλειστή θέση. Επιλογή μετά από δειγματισμό. 

Δώδεκα (12) σύνολα. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  
 
 
 
 
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ 
 
 
 
 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                              ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΓΙΤΗ 
         

             ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΤ02) 
         

         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
         

  
                

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσότ
ητα 

Μονά
δα 

μέτρη
σης 

Κόστος 
μονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ 

Κόστος 
μονάδας 
με ΦΠΑ 

Συνολικό 
κόστος χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
κόστος με 

ΦΠΑ 

        1  ΠΡΟΘΗΚΕΣ  (ΠΡ) 

       

1.1 ΠΡ1 
Προθήκες Τύπου 1. 
Επιδαπέδιες προθήκες 
με κρυστάλινο κώδωνα 

5 τεμ. 1.983,87 € 2.460,00 € 9.919,35 € 12.300,00 € 

        

1.2 ΠΡ2 

Προθήκες Τύπου 2. 
Επιτραπέζια προθήκη 
με κρυστάλλινο 
κώδωνα. 

2 τεμ. 1.785,48 € 2.214,00 € 3.570,97 € 4.428,00 € 

          Μερικό σύνολο 13.490,32 € 16.728,00 € 

        2  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (ΕΚ) 

         

2.1 ΕΚ01 
Ειδική κατασκευή 
απόδοσης σπηλαίου με 
τη μορφή σήραγγας 

1 τμχ 4.166,13 € 5.166,00 € 4.166,13 € 5.166,00 € 

         

2.2 ΕΚ02α 

Ειδική κατασκευή από 
MDF E1, βαφής λάκας ως 
οριοθέτησης και 
στέγαση της κατασκευής 
ΚΤ2.01-ΕΚ01 

1 τμχ 2.975,81 € 3.690,00 € 2.975,81 € 3.690,00 € 

         

2.3 ΕΚ02β 

Ειδική κατασκευή από 
MDF E1, βαφής λάκας ως 
βάση εποπτικού υλικού 
και πάγκος εργασίας. 

1 τμχ 446,37 € 553,50 € 446,37 € 553,50 € 

         
2.4 ΕΚ03α 

Ειδικές κατασκευές 
κάλυψης οπών δαπέδου 

1 τμχ 1.289,52 € 1.599,00 € 1.289,52 € 1.599,00 € 

         
2.4 ΕΚ03β 

Ειδικές κατασκευές 
κάλυψης οπών δαπέδου 

3 τμχ 495,97 € 615,00 € 1.487,90 € 1.845,00 € 

         
2.5 ΕΚ05 

Ειδική κατασκευή 
κεκλιμένου επιπέδου 

9 τ.μ. 119,03 € 147,60 € 1.071,29 € 1.328,40 € 

         
2.6 ΕΚ06 

Ειδική κατασκευή 
δαπέδου. 

45 τ.μ. 148,79 € 184,50 € 6.695,56 € 8.302,50 € 

         
2.7 ΕΚ07 

Ειδική κατασκευή 
απόδοσης εδάφους 

2 τμχ 495,97 € 615,00 € 991,94 € 1.230,00 € 

         

2.8 ΕΚ08 
Ειδική κατασκευή 
απόδοσης ανάγλυφου 
σπηλαίου 

100 τμχ 138,87 € 172,20 € 13.887,10 € 17.220,00 € 
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2.9 ΕΚ09 
Ειδική κατασκευή 
κεκλιμένωνεπιφανειών 
εποπτικού υλικού 

1 τμχ 3.868,55 € 4.797,00 € 3.868,55 € 4.797,00 € 

         
2.1
0 

ΕΚ10 
Ειδική κατασκευή 
διαμόρφωσης θέσης 
τοποθέτησης άμμου 

1 τμχ 2.777,42 € 3.444,00 € 2.777,42 € 3.444,00 € 

         

2.1
1 

ΕΚ11 

Ειδική κατασκευή για 
την εγκατάσταση 
πολυμεσικής 
εφαρμογής 

1 τμχ 3.967,74 € 4.920,00 € 3.967,74 € 4.920,00 € 

           Μερικό σύνολο 43.625,32 € 54.095,40 € 

         3  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΦΑΝΙΕΣ   (ΕΠ) 

         

3.1 ΕΠ1 
Επενδύσεις τοίχων 
τύπου 1. MDF Ε1 επί 
μεταλλικού σκελετού. 

230 τ.μ. 99,19 € 123,00 € 22.814,52 € 28.290,00 € 

   

 

 

    

3.2 ΕΠ2 

Επενδύσεις τοίχων 
τύπου 2. Ορθογωνικές 
επιφάνειες MDF Ε1 επί 
μεταλλικού σκελετού. 

25 τμχ. 99,19 € 123,00 € 2.479,84 € 3.075,00 € 

   

 

 

    

3.3 ΕΠ3 

Επενδύσεις τοίχων 
τύπου 3. Επιφάνειες με 
εργασία κοπής 
περιγράμματος σε υλικό 
τύπου forex επί σκελετού 
ξυλείας MDF E1. 

100 τ.μ. 119,03 € 147,60 € 11.903,23 € 14.760,00 € 

   

 

 

    

3.4 ΕΠ4 

Τελική επεξεργασία 
δαπέδου και βατών 
κατασκευών δαπέδου με 
εφαρμογή πατητής 
τσιμεντοκονίας. 

80 τ.μ. 59,52 € 73,80 € 4.761,29 € 5.904,00 € 

   

 

 

    

  Μερικό σύνολο 41.958,87 € 52.029,00 € 

         4  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   (ΚΕΜ) 

         
4.1 ΚΕΜ.01 

Μακέτα μορφολογίας 
σπηλαίων 

1 τμχ. 3.769,35 € 4.674,00 € 3.769,35 € 4.674,00 € 

         
4.2 ΚΕΜ.02 

Κατασκευή 
σπηλαιογένεσης 

1 τμχ. 793,55 € 984,00 € 793,55 € 984,00 € 

         
4.3 ΚΕΜ.03 

Υδροτροχός. Μακέτα 
λειτουργίας 

1 τμχ. 2.479,84 € 3.075,00 € 2.479,84 € 3.075,00 € 

         4.4 ΚΕΜ.04 Πετρώματα 20 τμχ. 148,79 € 184,50 € 2.975,81 € 3.690,00 € 

         
4.5 ΚΕΜ.05 

Αντίγραφα οστών και 
αγγείων 

20 τμ. 148,79 € 184,50 € 2.975,81 € 3.690,00 € 

         4.6 ΚΕΜ.06 Ψηφιακές εκτυπώσεις 200 τμ. 49,60 € 61,50 € 9.919,35 € 12.300,00 € 

           Μερικό σύνολο 22.913,71 € 28.413,00 € 

         6  ΛΟΙΠΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   (ΕΞ) 

         6.1 ΕΞ01 Πάγκος 1 τμχ. 743,95 € 922,50 € 743,95 € 922,50 € 

         6.2 ΕΞ02 Σκαμπώ 8 τμχ. 119,03 € 147,60 € 952,26 € 1.180,80 € 
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6.3 ΕΞ03 Βάθρα MDF 5 τμχ. 198,39 € 246,00 € 991,94 € 1.230,00 € 

         
6.4 ΕΞ04 

Σκηνογραφικό υλικό 
1 

συνο
λο 

942,34 € 
1.168,50 

€ 
942,34 € 1.168,50 € 

           Μερικό σύνολο 3.630,48 € 4.501,80 € 
                           7  ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ φΩΤΙΣΜΟΣ   (ΕΦ) 

  
35435,1 

      7.1 ΕΦ01 Ροηφόρος ράγα 50 μ 59,52 € 73,80 € 2.975,81 € 3.690,00 € 

         7.2 ΕΦ02 Προβολείς LED 45 τμχ. 297,58 € 369,00 € 13.391,13 € 16.605,00 € 

         

7.3 ΕΦ03α 

Ταινία LED σε προφίλ 
για αυτόφωτες 
επιφάνειες 
προθηκών 

50 μ. 44,64 € 55,35 € 2.231,85 € 2.767,50 € 

         
7.4 ΕΦ03β 

Ταινία LED σε προφίλ 
για κρυφό φωτισμό 

50 μ. 44,64 € 55,35 € 2.231,85 € 2.767,50 € 

         7.5 ΕΦ04 Μικρά spot LED 40 τμχ. 69,44 € 86,10 € 2.777,42 € 3.444,00 € 

         

7.6 ΕΦ05 
Λοιπός εξοπλισμός 
εγκατάστασης και 
ελέγχου 

1 σύνολο 1.338,15 € 1.659,30 € 1.338,15 € 1.659,30 € 

         
  

Μερικό σύνολο 
24.946,21 € 30.933,30 € 

 

30.933,30 
€ 

       8  ΚΤ03 - Υποδοχή 

         
8.1 ΕΞ01 

Κατασκευή πινακίδας 
σήμανσης του χώρου 

1 τεμ. 1.289,52 € 1.599,00 € 1.289,52 € 1.599,00 € 

         

8.2 ΕΞ02 

Κατασκευή πάγκου 
υποδοχής και 
εξυπηρέτησης 
επισκεπτών. 

1 τεμ. 2.083,06 € 2.583,00 € 2.083,06 € 2.583,00 € 

         

8.3 ΕΞ03 

Καθίσματα 
προσωπικού και 
επισκεπτών (4τμχ) και 
τραπεζάκι (1τμχ)  

1 
Σύνο

λο 
99,19 € 123,00 € 396,77 € 492,00 € 

         
8.4 ΕΞ04 

Ενημερωτικές 
πινακίδες 

5 τεμ. 79,35 € 98,40 € 396,77 € 492,00 € 

           Μερικό σύνολο 4.166,13 € 5.166,00 € 

         9  ΚΤ04 - Αναγνωστήριο 

         

9.1 ΕΞ01 

Εξοπλισμός 
τραπεζοκαθισμάτων. 
Τραπέζι με τέσσερα 
καθίσματα. 

12 
Σύνο
λα 

198,39 € 246,00 € 2.380,65 € 2.952,00 € 

           Μερικό σύνολο 2.380,65 € 2.952,00 € 

         

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 157.111,69 € 194.818,50 € 

 

37.706,81 
€ 

       
 

 

 
 

  

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

         
 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΥΔΠ 
 

           
                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 

ΠΡΑΞΗ: «ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΓΙΤΗ»  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού 
εξοπλισμού για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού 
Πάρκου Αγγίτη» 

 
 

Α.       ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Α.1 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 Ο Ανάδοχος προμηθευτής, εντός διαστήματος ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, 

υποχρεούται να κατασκευάσει και να προσκομίσει με δική του ευθύνη και ίδια μέσα δείγματα 

μουσειακών κατασκευών σε πραγματικές διαστάσεις, δηλαδή κλίμακα 1:1, τα οποία θα εγκριθούν από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, προκειμένου να συνεχισθούν οι εργασίες 

παραγωγής των κατασκευών. 

 Τα δείγματα αυτά αφορούν τις παρακάτω μουσειακές κατασκευές: 

1) τμήμα της ειδικής κατασκευής με κωδικό ΚΤ2-ΕΚ1 

2) την προθήκη με κωδικό ΚΤ2-ΠΡ1 (Τύπος 1) 

3) αντίγραφο νεολιθικού αγγείου 

Τα εγκεκριμένα δείγματα εφόσον είναι αποδεκτά θα αποτελέσουν τμήμα των παραδοτέων από την 

πλευρά του Αναδόχου. 
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Α.2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 Η εγκατάσταση των προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών θα γίνει στο κτίριο που θα 

φιλοξενήσει την έκθεση, στις θέσεις που ορίζονται στη Μουσειογραφική Μελέτη Εφαρμογής. Δύναται να 

γίνει τμηματικά, ανά είδος, χώρο ή / και εκθεσιακή ενότητα, αφού έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση της 

προηγούμενης, με τη σειρά που θα συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο και την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει  να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των 

προγραμματισμένων εργασιών, το οποίο  έχει καταθέσει στην προσφορά του. 

 Η ολοκλήρωση κάθε θέσης αφορά στην εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, των προθηκών και 

των φωτιστικών συστημάτων εντός προθηκών όπου προβλέπεται, των γενικών και ειδικών κατασκευών, 

των βάσεων και των βάθρων, των συστημάτων στήριξης και ανάρτησης εκθεμάτων εντός και εκτός 

προθηκών και των σχετιζόμενων πολυμεσικών εφαρμογών συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και του εποπτικού υλικού. Κατά την εγκατάσταση των προθηκών και των λοιπών ειδικών 

κατασκευών στον εκθεσιακό χώρο ο Ανάδοχος θα διαθέτει πλήρως οργανωμένο και τεχνικά εξοπλισμένο 

συνεργείο τοποθέτησης, το οποίο οφείλει να συνεργάζεται άψογα με την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου.  

 Έως ότου εξοπλιστούν πλήρως οι προθήκες, τοποθετηθούν τα εκθέματα και τεθούν σε λειτουργία, 

ο υπεύθυνος του συνεργείου τοποθέτησης εκ μέρους του Αναδόχου, καθώς και κατάλληλοι τεχνίτες θα 

πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του φορέα υλοποίησης για τις τελικές ρυθμίσεις του εσωτερικού 

φωτισμού και λοιπή τεχνική υποστήριξη, για την άψογη λειτουργία των προθηκών και των φωτιστικών 

συστημάτων και προβολή των εκθεμάτων. Η οριστική παράδοση και παραλαβή των προθηκών και λοιπών 

μουσειακών κατασκευών μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία ολοκληρωμένες. 

 Κατά την παράδοση θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο επίδειξη λειτουργίας των μουσειακών 

κατασκευών, με έμφαση στα κινητά μέρη, όπως τα ανοιγόμενα μέρη των προθηκών, θα επιδοθεί 

κατάλογος πιστοποιητικών ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (κρύσταλλα, ξυλεία, συνθετική 

ξυλεία, μεταλλικά μέρη, βαφές, κ.λπ.), καθώς και πλήρεις γραπτές οδηγίες ορθής λειτουργίας των  

προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών, όλων των υποστηρικτικών συστημάτων. Τέλος ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Μουσείου που θα υποδείξει η Αναθέτουσα 

Αρχή. 
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 Συμπληρωματικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις παρακάτω επισημάνσεις: 

1) Πριν την εγκατάσταση των εκθεσιακών κατασκευών ο ανάδοχος καλείται να εξασφαλίσει την 

καθαρότητα της υφιστάμενης τοιχοποιίας, κατ’ ελάχιστον στα τμήματα που θα παραμείνουν 

εμφανή μετά την ανάρτηση των επενδύσεων, με εφαρμογή ασταριού και σκούρης βαφής δύο 

στρώσεων. Πρόκειται για το εσωτερικό των κτισμάτων ΚΤ2, ΚΤ3 και ΚΤ4. Η απόχρωση θα προκύψει 

μετά από δειγματισμό προκειμένου να συνάδει με το λοιπό εποπτικό υλικό της έκθεσης. Εφόσον 

προκύψουν μερεμέτια κατά την εγκατάσταση των κατασκευών, θα επισκευαστούν με άρτιο 

τρόπο. 

2) Κατά τις εργασίες μεταφοράς και εγκατάστασης των μουσειακών κατασκευών θα πρέπει να 

ληφθεί ειδική μέριμνα για την μη πρόκληση φθορών στο κτίριο που θα φιλοξενεί την έκθεση 

καθώς πρόκειται για διατηρημένο αποκατεστημένο κτίσμα. 

3) Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τον προμηθευτή, ώστε κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε τύπου 

προθήκης, το σώμα της προθήκης να παραμένει ακίνητο, είτε με αντίβαρα, είτε με άλλη μέθοδο 

που θα προτείνει εξαρχής ο κατασκευαστής και θα εγκρίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου. 

4) Ο μηχανισμός ανοίγματος κάθε προθήκης θα πρέπει να εντάσσεται απόλυτα, «στο σώμα» της 

προθήκης και όταν αυτή είναι κλειστή να μην είναι ορατός ούτε εν μέρει (όχι ορατοί μεντεσέδες), 

να έχει φέρουσα δυνατότητα 100 περίπου κιλών και να εξασφαλίζει το κλείσιμο της προθήκης υπό 

πίεση και με ασφάλεια.  

5) Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή ικανό αριθμό συσκευών 

υποβοήθησης για το άνοιγμα των θυρών (τουλάχιστον δύο (2) για κάθε τύπο. 

6) Η μορφή των προθηκών και των λοιπών μουσειακών κατασκευών που εμφανίζονται στα σχέδια 

της μελέτης, θεωρείται δεσμευτική. Προτάσεις όμως που αποδεδειγμένα θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν τη λειτουργία τους, δύνανται να αποτυπωθούν στα κατασκευαστικά σχέδια του 

Αναδόχου. 

7) Στο φωτισμό των προθηκών, ο κατασκευαστής σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίσει, ότι οι φωτεινές πηγές παραμένουν αφανείς 

για τον θεατή της προθήκης. 

8) Σε κάθε περίπτωση οι καλωδιώσεις, οι μετασχηματιστές, οι ροοστάτες και εν γένει το 

ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί εκτός των εκθεσιακών χώρων της προθήκης, 

αφανώς. 
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9) Οι κατασκευές που θα φιλοξενήσουν πολυμεσικές συσκευές θα αντιστοιχούν στις διαστάσεις του 

ψηφιακού εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί εντός τους, με την επικαιροποίηση των 

κατασκευαστικών σχεδίων. Όλες οι καλωδιώσεις και το ηλεκτρολογικό υλικό του ψηφιακού 

εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τοποθετημένα αφανώς εντός της κατασκευής. 

10) Οι ακριβείς διαστάσεις των προθηκών και των υπόλοιπων μουσειακών κατασκευών, καθώς και η 

θέση τους στο χώρο θα αποτυπωθούν στα κατασκευαστικά σχέδια που θα συντάξει ο Ανάδοχος, ο 

οποίος έχει ακέραιη την ευθύνη για τη σωστή ένταξη των προθηκών και λοιπών μουσειακών 

κατασκευών στους υφιστάμενους χώρους.  

11) Όλες οι διαστάσεις θα επικαιροποιηθούν κατά τη φάση εκτέλεσης των κατασκευαστικών σχεδίων 

του Αναδόχου και θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

12) Τυχόν σφάλματα ή αστοχίες που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή των κατασκευών θα 

επιδιορθωθούν άμεσα με ευθύνη του Αναδόχου, εντός ενός (1) μηνός από τη διάγνωσή τους, ή θα 

αντικατασταθούν καθ’ υπόδειξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, εντός 

ενός (1) μηνός από τη διάγνωσή τους. 

Α.4 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 Η εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τόσο των κατασκευών και του λοιπού εξοπλισμού 

όσο και του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς ολοκλήρωση της δημιουργίας της έκθεσης θα 

πραγματοποιηθεί μέσω της σύστασης με αρμοδιότητα του αναδόχου, ομάδας έργου. Θα πρέπει να 

διαθέτει τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα συντονίζει τις εργασίες προμήθειας κι 

εγκατάστασης που ειδικού εκθεσιακού εξοπλισμού, θα συντονίζει την υλοποίηση και την εγκατάσταση 

του εποπτικού υλικού και θα εξασφαλίζει την ποιότητα τόσο του υλικού εξοπλισμού όσο και των άυλων 

παραδοτέων συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης αυτών.  

Β.       ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Β.1      ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Β.1.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των αγαθών στο 

κτίριο που θα φιλοξενήσει την έκθεση, στις θέσεις που ορίζονται από τη Μουσειογραφική Μελέτη 

και να προβεί στο σύνολο των απαιτουμένων ρυθμίσεων μετά τη τοποθέτηση των εκθεμάτων, 

εντός του χρόνου που θα δηλώνεται στη σύμβασή του με την αναθέτουσα αρχή  μέσα σε χρονικό 

διάστημα τεσσάρων (4)  μηνών  
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Β.1.2 Εντός ενός μήνα  από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να κατασκευάσει 

και να παραδώσει, στην τελική τους μορφή, δείγματα των προθηκών και ορισμένων εκθεσιακών 

κατασκευών, πλήρη, όπως αυτά προσδιορίζονται ανά τύπο, στο κεφάλαιο Α.1. 

Β.1.3 Τα δείγματα αυτά θα μεταφερθούν στον εκθεσιακό χώρο ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, αλλά και στον ίδιο τον Ανάδοχο να σταθμίσουν 

οριστικά τις παραμέτρους που θα διέπουν τις κατασκευές στη λεπτομέρεια τους. Μετά την 

εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, θα δοθεί το αργότερο εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των δειγμάτων γραπτή έγκριση από την Αναθέτουσα 

Αρχή, ώστε να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής των λοιπών προθηκών. Τυχόν τροποποιήσεις που 

θα ζητηθούν, θα ληφθούν υπ’ όψη και θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Β.1.4 Ο προμηθευτής θα ολοκληρώνει συγκεκριμένες παραδόσεις ανά είδος κατασκευής ή εκθεσιακή 

ενότητα με τη σειρά που θα συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή. Η ολοκλήρωση αφορά στην 

εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, των προθηκών και των φωτιστικών συστημάτων εντός 

προθηκών όπου προβλέπεται, των ειδικών και γενικών κατασκευών, των βάσεων και των βάθρων 

και των συστημάτων στήριξης και ανάρτησης εκθεμάτων εντός και εκτός προθηκών. Εξαιρούνται 

τα μικροσυστήματα στήριξης και ανάρτησης εκθεμάτων (π.χ. Plexiglass κ.λπ.) τα οποία είναι 

δυνατόν να παραδοθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έργου. 

Β.1.5 Μετά την πλήρη εγκατάσταση όλων των προμηθειών και την τοποθέτηση των εκθεμάτων στις 

προθήκες και τα βάθρα ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει στο έργο ειδικό προσωπικό για τη 

διενέργεια ρυθμίσεων και λοιπή υποστήριξη για διάστημα τριών (3) μηνών, για τις διάφορες 

ρυθμίσεις (φωτιστικών κ.λπ.). 

Β.1.6 Στο τέλος θα γίνει οριστική παραλαβή του έργου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση. 

Β.1.7 Ο προμηθευτής υποχρεούται, αφού εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στις τελικές τους θέσεις, να 

απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας από τους χώρους εγκατάστασης. 

Β.1.8 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται, 

ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα 

αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, 

μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο 

Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 
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υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, 

χωρίς να παραδώσει τα αγαθά. 

Β.1.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα αγαθά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα για κάθε 

μία από τις αίθουσες ή / και τις εκθεσιακές ενότητες στις οποίες θα εγκαταστήσει το σύνολο των 

αγαθών. 

Β.1.10 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ή εγκατάστασης του εξοπλισμού μπορεί να μετατίθεται με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν 

αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή εγκατάστασης των αγαθών ή σε περιπτώσεις 

που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του εξοπλισμού χωρίς υπευθυνότητα του 

Αναδόχου δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος ασφαλούς 

φύλαξης μέρους ή όλου του εξοπλισμού σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν εγγυήσεις 

θεματοφυλακής. 

Β.1.11 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον 

Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007 άρθρο26). 

 

Β.2      ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Β.2.1 Για τη διασφάλιση της ποιότητας του αποτελέσματος κατά τη διάρκεια του έργου απαιτείται η 

στενή επίβλεψη από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της Αναθέτουσας 

Αρχής. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διασφαλίζεται κατ’ ελάχιστον η επίβλεψη των εργασιών 

κατασκευής στους χώρους παραγωγής των προθηκών από την παραπάνω Επιτροπή, σε δύο (2) 

κατ’ ελάχιστον φάσεις, και αναλυτικά: 

α) Στη διάρκεια παραγωγής των δειγμάτων και των κατασκευών της πρώτης φάσης. 

β) Στη διάρκεια παραγωγής των κατασκευών των εκθεσιακών ενοτήτων της δεύτερης φάσης. 

 Η μετάβαση των εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής στον τόπο παραγωγής θα γίνεται, 

κατόπιν συνεννοήσεως και με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή, ο οποίος οφείλει να παρέχει 

κάθε δυνατή εξυπηρέτηση για τη διασφάλιση εποικοδομητικής, επιτόπιας συνεργασίας. 
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Στις επενδύσεις και τις κατασκευές ειδικών κοπών προβλέπονται δοκιμαστικές κοπές της τάξης του 

10% του τελικού προϊόντος. Ομοίως προβλέπονται δοκιμαστικές εκτυπώσεις σε υλικό όμοιο με το 

τελικό της τάξης του 10% του τελικού προϊόντος. 

Β.2.2 Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις 

ενδεδειγμένες από την εγκεκριμένη μελέτη θέσεις, στο κτίριο που θα φιλοξενήσει την έκθεση και 

να παραδοθούν, αφού έχουν ενσωματώσει όλο το ηλεκτρομηχανολογικό υλικό, βαμμένες από τον 

Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη και έξοδα 

μεταφοράς. 

 

Β.2.3 Η παραλαβή των αγαθών, τόσο κατά την προσκόμισή τους όσο και μετά την εγκατάσταση και 

δοκιμαστική λειτουργία τους, θα γίνει από ειδικά προς τούτο διορισμένη Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου πριν από την πληρωμή. 

 

Β.2.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα αντικείμενα της προμήθειας τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

 

Β.2.5 Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

Ανάδοχος ή ο υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου, καθώς και οι υπεύθυνοι 

τεχνικοί του, με πλήρη γνώση λειτουργίας όλων των συστημάτων, και διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού προσκομίζονται υποχρεωτικά και όλα τα 

τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις που τον συνοδεύουν, ενώ κατά την δοκιμαστική 

λειτουργία συμμετέχει και ενημερώνεται διεξοδικά και το προσωπικό του μουσείου που θα 

αναλάβει μελλοντικά τον χειρισμό του. 

Β.2.6 Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και τουλάχιστον, ενδεικτικά, 

περιλαμβάνει: 

• δοκιμαστική λειτουργία των προθηκών με πρακτική δοκιμασία, στις θέσεις εγκατάστασής 

τους. 

• μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα συνοδευτικά 

τεχνικά έντυπα του εξοπλισμού. 

Β.2.7 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής ή 

απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου κατά την προσκόμιση του εξοπλισμού. 
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Μετά την εγκατάστασή του και τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα συντάξει το οριστικό πρωτόκολλο τελικής 

παραλαβής ή απόρριψης (σε αντίστοιχο αριθμό αντιτύπων) με βάση τα αποτελέσματα της 

πρακτικής δοκιμασίας. 

Β.2.8 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου απορρίψει τα 

προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν 

αυτά από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης. 

Β.2.9 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. 

Β.3      ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

 

Β.3.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να  

είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την 

απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/5 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του ταχθέντος 

χρόνου ο προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

 

Β.3.2 Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

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

προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την 

κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την 

παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της 

αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν 

παραληφθούν τα απορριφθέντα αγαθά, πέραν της ποινικής ρήτρας, τα αγαθά εκποιούνται ή 

καταστρέφονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

Β.3.3 Η επιστροφή των αγαθών 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 20 
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ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή 

μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε 

(5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την 

οποία και επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 

συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί 

και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 
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Β.4      ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

Β.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων 

(πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο 

Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παρόντος τεύχους, στις τεχνικές περιγραφές της Τεχνικής 

Προσφοράς του και στα δείγματα που παρουσίασε. Τα προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη 

σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και 

την απόδοση που ο φορέας εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του προμηθευτή και 

πρέπει, επίσης, να εγκατασταθούν έντεχνα, άρτια και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στους 

χώρους του Μουσείου.  

 

Β.4.2 Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την οριστική παραλαβή των 

αγαθών ή όσο περισσότερο χρονικό διάστημα αναφέρει στην Προσφορά του, εγγυάται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα το «καλώς έχειν» και την άψογη λειτουργία και χρηστικότητα των 

προμηθευόμενων αγαθών και ευθύνεται απεριόριστα έναντι του φορέα διαχείρισης για την 

περίπτωση που παρουσιαστεί πραγματικό ή νομικό ελάττωμα ή διαπιστωθεί έλλειψη 

συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση 

υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν, για τον φορέα 

διαχείρισης τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή έλλειψη των 

συνομολογημένων ιδιοτήτων ή έχουν εγκατασταθεί πλημμελώς. 

 

Β.4.3 Κατά τον χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης για την καλή λειτουργία 

των υλικών. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν 

βλαβών που εμφανιστούν, ζημιών ή άλλων ανωμαλιών στα στοιχεία και τις εγκαταστάσεις, τα 

οποία δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. 

 

Β.4.4 Για την αποκατάσταση οποιωνδήποτε ζημιών ή φθορών και για τις εργασίες συντήρησης κατά τον 

χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος και τελικός κατασκευαστής θα πρέπει να ανταποκρίνονται εντός του 
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απολύτως αναγκαίου χρόνου, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει, πλην απρόβλεπτων συνθηκών, το 

διάστημα των 5 ημερών. 

 

Β.4.5 Ο Ανάδοχος δύναται με την σύμβαση να ορίσει εξουσιοδοτημένο συνεργάτη για τις παραπάνω 

εργασίες (στην περίπτωση αυτή θα ευθύνονται από κοινού),που θα εγγυάται την κατά τα 

ανωτέρω τήρηση των υπηρεσιών μετά την πώληση. 

 

Β.4.6 Για οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή επίσκεψη 

εξειδικευμένου προσωπικού, τα έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ή/και τον τελικό κατασκευαστή. 

 

Β.4.7 Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος, η 

έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από τον φορέα υλοποίησης σε βάρος 

και για λογαριασμό του προμηθευτή, της σχετικής δαπάνης παρακρατούμενης από το λαβείν του 

προμηθευτή ή από τις εις χείρας του φορέα διαχείρισης εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

εγγύηση καλής λειτουργίας). 
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Β.5      ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

 Ο Ανάδοχος που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. 

Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει 

στον φορέα διαχείρισης τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου 

συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να 

εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. 

Β.7      ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Β.7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, 

οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα 

εκτέλεση της προμήθειας και της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων 

υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των αγαθών, διάθεσης ανταλλακτικών κ.λπ. Ο 

Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση 

της προμήθειας και της εγκατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά 

δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών 

επιβαρύνσεων, των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις δαπάνες 

λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, φόρους, τέλη, 

δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών, έξοδα 

εκτελωνισμού εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων, καταμετρήσεων, τις δαπάνες 

προσπελάσεως προς την Αναθέτουσα Αρχή και προς τις τελικές θέσεις των υπό προμήθεια 

αγαθών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες 

ελέγχου ρυθμίσεων, των πάσης φύσεως δοκιμών των εργασιών, υλικών και μηχανημάτων που 

ενσωματώνονται, τις δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου μετά το πέρας εργασιών και γενικά 

κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του 

Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της Σύμβασης, με μοναδική εξαίρεση 

το ΦΠΑ. 

 

Β.7.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμος έως το τέλος του έργου και είναι υποχρεωμένος 

να υποστηρίξει την προσαρμογή των παραδοτέων του μέχρι και την τοποθέτηση των εκθεμάτων 
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και των ερμηνευτικών μέσων της έκθεσης (εποπτικό υλικό, οθόνες βίντεο κ.λπ.), όπως αυτά 

προσδιορίζονται στη μουσειογραφική μελέτη εφαρμογής, και να συμβάλει αν κριθεί απαραίτητο 

σε βελτιωτικές ενέργειες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την εν γένει καλή λειτουργία των 

κατασκευών του συνολικά, αλλά και των μηχανισμών ανοίγματος των θυρών, των υποδοχών 

φωτισμού, της ασφάλισης των ανοιγμάτων και πάσης φύσεως εξαρτημάτων και παρεμβυσμάτων 

που θα ενσωματώσει σε αυτές. 

Η ποιότητα της εργασίας στο σύνολό της ζητείται άψογη και σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά που υπέβαλε. Σε κάθε περίπτωση, όπου προκύπτει 

αμφιβολία ή απορία, πριν από την κατασκευή ο Ανάδοχος θα ανατρέχει στην ομάδα εργασίας του 

έργου. 

Στην παραγωγή των προθηκών και των κατασκευών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη 

του όσα προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα και σχέδια και τη μελέτη φωτισμού, και αποτελεί 

αρμοδιότητά του η ενσωμάτωση τους (αφανείς διελεύσεις καλωδίων ρευματοδότησης, τελάρα 

στερέωσης φωτιστικών σωμάτων, διατρήσεις για την εξασφάλιση ηλεκτροδότησης των 

κατασκευών κ.λπ.).  

Ο Ανάδοχος οφείλει πριν από κάθε άλλη ενέργεια να προβεί σε προσωπική εκτίμηση του 

χώρου του μουσείου, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσει ακριβείς μετρήσεις, ώστε 

να διαπιστώσει τις ανωμαλίες που πιθανόν παρουσιάζει το κτίριο (π.χ. στρεβλότητα τοίχων, 

παράγωνοι χώροι κ.ά.).Τις παρατηρήσεις και μετρήσεις του οφείλει να τις συσχετίσει με τα σχέδια 

των προς υλοποίηση αντικειμένων που του παρέχονται, και εφόσον παρατηρήσει ουσιαστικά 

προβλήματα, πριν αρχίσει να υλοποιεί τις κατασκευές, θα πρέπει να συνεννοηθεί με την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, ώστε από κοινού να σταθμίσουν τις αναγκαίες 

ρυθμίσεις. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 

των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο 

προσωπικό του εργοδότη ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Β.7.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Β.7.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε 

τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κ.λπ., που 

έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, 

συστήματα, εφευρέσεις κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της 

προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση 

όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να 

λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε ο εργοδότης και τα όργανα αυτού να μην 

υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 

 

Β.7.5 Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την Οριστική Παραλαβή να διδάξει πλήρως και επαρκώς το 

προσωπικό που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη 

λειτουργία, την κυκλοφορία κοινού, την τροφοδοσία κ.λπ., καθώς και τη χρήση και το χειρισμό των 

εγκατασταθέντων αγαθών και λοιπών υλικών, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 

 

Β.7.6 Για τη συναρμολόγηση των αγαθών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιοριστεί στον εντός 

των κτιρίων χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα 

για να μην παρεμποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του προσωπικού. 

 

Β.7.7 Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια του έργου να συνεργάζεται και να συντονίζεται με το 

προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, με παράλληλες εργολαβίες ή προμήθειες, καθώς και με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, ώστε να επιτευχθεί η 

αρτιότητα υλοποίησης του έργου. 

 

                                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ 
 
 
 
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ                                                 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΓΙΤΗ 
         

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΤ02) 
         

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
         

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσό
τητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κόστος 
μονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ 

Κόστος 
μονάδ
ας με 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικό 
κόστος με 

ΦΠΑ 

         1  ΠΡΟΘΗΚΕΣ  (ΠΡ) 

         

1.1 ΠΡ1 

Προθήκες Τύπου 1. 
Επιδαπέδιες 
προθήκες με 
κρυστάλινο κώδωνα 

5 τεμ. 
    

         

1.2 ΠΡ2 

Προθήκες Τύπου 2. 
Επιτραπέζια προθήκη 
με κρυστάλλινο 
κώδωνα. 

2 τεμ. 
    

           Μερικό σύνολο 
  

         2  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (ΕΚ) 

         

2.1 ΕΚ01 

Ειδική κατασκευή 
απόδοσης σπηλαίου 
με τη μορφή 
σήραγγας 

1 τμχ 
    

         

2.2 ΕΚ02α 

Ειδική κατασκευή 
από MDF E1, βαφής 
λάκας ως 
οριοθέτησης και 
στέγαση της 
κατασκευής ΚΤ2.01-
ΕΚ01 

1 τμχ 
    

         

2.3 ΕΚ02β 

Ειδική κατασκευή 
από MDF E1, βαφής 
λάκας ως βάση 
εποπτικού υλικού 
και πάγκος 
εργασίας. 

1 τμχ 
    

         

2.4 ΕΚ03α 
Ειδικές κατασκευές 
κάλυψης οπών 
δαπέδου 

1 τμχ 
    

         

2.4 ΕΚ03β 
Ειδικές κατασκευές 
κάλυψης οπών 
δαπέδου 

3 τμχ 
    

         
2.5 ΕΚ05 

Ειδική κατασκευή 
κεκλιμένου 

9 τ.μ. 
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επιπέδου 

2.6 ΕΚ06 
Ειδική κατασκευή 
δαπέδου. 

45 τ.μ. 
    

         
2.7 ΕΚ07 

Ειδική κατασκευή 
απόδοσης εδάφους 

2 τμχ 
    

         

2.8 ΕΚ08 

Ειδική κατασκευή 
απόδοσης 
ανάγλυφου 
σπηλαίου 

100 τμχ 
    

         

2.9 ΕΚ09 

Ειδική κατασκευή 
κεκλιμένων 
επιφανειών 
εποπτικού υλικού 

1 τμχ 
    

         

2.10 ΕΚ10 
Ειδική κατασκευή 
διαμόρφωσης θέσης 
τοποθέτησης άμμου 

1 τμχ 
    

         

2.11 ΕΚ11 

Ειδική κατασκευή για 
την εγκατάσταση 
πολυμεσικής 
εφαρμογής 

1 τμχ 
    

         3.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ –ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  

         

3.1 ΕΠ1 

Επενδύσεις τοίχων 
τύπου 1. MDF Ε1 επί 
μεταλλικού 
σκελετού. 

230 τ.μ. 
    

   

 

 

    

3.2 ΕΠ2 

Επενδύσεις τοίχων 
τύπου 2. 
Ορθογωνικές 
επιφάνειες MDF Ε1 
επί μεταλλικού 
σκελετού. 

25 τμχ. 
    

   

 

 

    

3.3 ΕΠ3 

Επενδύσεις τοίχων 
τύπου 3. Επιφάνειες 
με εργασία κοπής 
περιγράμματος σε 
υλικό τύπου forex 
επί σκελετού ξυλείας 
MDF E1. 

100 τ.μ. 
    

   

 

 

    

3.4 ΕΠ4 

Τελική επεξεργασία 
δαπέδου και βατών 
κατασκευών 
δαπέδου με 
εφαρμογή πατητής 
τσιμεντοκονίας. 

80 τ.μ. 
    

   

 

 

    

  
Μερικό σύνολο 
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4  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   (ΚΕΜ) 

         

4.1 ΚΕΜ.01 
Μακέτα 
μορφολογίας 
σπηλαίων 

1 τμχ. 
    

         
4.2 ΚΕΜ.02 

Κατασκευή 
σπηλαιογένεσης 

1 τμχ. 
    

         
4.3 ΚΕΜ.03 

Υδροτροχός. Μακέτα 
λειτουργίας 

1 τμχ. 
    

         4.4 ΚΕΜ.04 Πετρώματα 20 τμχ. 
    

         
4.5 ΚΕΜ.05 

Αντίγραφα οστών και 
αγγείων 

20 τμ. 
    

         
4.6 ΚΕΜ.06 

Ψηφιακές 
εκτυπώσεις 

200 τμ. 
    

           Μερικό σύνολο 
  

         6  ΛΟΙΠΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   (ΕΞ) 

         6.1 ΕΞ01 Πάγκος 1 τμχ. 
    

         6.2 ΕΞ02 Σκαμπώ 8 τμχ. 
    

         6.3 ΕΞ03 Βάθρα MDF 5 τμχ. 
    

         6.4 ΕΞ04 Σκηνογραφικό υλικό 1 συνολο 
    

           Μερικό σύνολο 
  

         7  ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ φΩΤΙΣΜΟΣ   (ΕΦ) 

 
35.435,10 € 35435,1 

      7.1 ΕΦ01 Ροηφόρος ράγα 50 μ 
    

         7.2 ΕΦ02 Προβολείς LED 45 τμχ. 
    

         

7.3 ΕΦ03α 
Ταινία LED σε προφίλ 
για αυτόφωτες 
επιφάνειεςπροθηκών 

50 μ. 
    

         
7.4 ΕΦ03β 

Ταινία LED σε προφίλ 
για κρυφό φωτισμό 

50 μ. 
    

         7.5 ΕΦ04 Μικρά spot LED 40 τμχ. 
    

         

7.6 ΕΦ05 
Λοιπός εξοπλισμός 
εγκατάστασης και 
ελέγχου 

1 σύνολο 
    

         
  

Μερικό σύνολο 
  .946,21 € 

30.933,30 
€ 

       8  ΚΤ03 - Υποδοχή 

         

8.1 ΕΞ01 
Κατασκευή 
πινακίδας σήμανσης 
του χώρου 

1 τεμ. 
    

         

8.2 ΕΞ02 

Κατασκευή πάγκου 
υποδοχής και 
εξυπηρέτησης 
επισκεπτών. 

1 τεμ. 
    

         
8.3 ΕΞ03 

Καθίσματα 
προσωπικού και 

4 Σύνολο 
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επισκεπτών και 
τραπεζάκι  

8.4 ΕΞ04 
Ενημερωτικές 
πινακίδες 

5 τεμ. 
    

         

  
Μερικό σύνολο 

 
 

  

         9  ΚΤ04 - Αναγνωστήριο 

         

9.1 ΕΞ01 

Εξοπλισμός 
τραπεζοκαθισμάτων. 
Τραπέζι με τέσσερα 
καθίσματα. 

12  Σύνολο  
    

           Μερικό σύνολο 
  

         

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
  

 

37.706,81 
€ 

                         

         
 

 

 
 

  
   

         
 

 

 
 

  
   

         
  

 
      

         
 

 

 
 

  
   

             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ :ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6255] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 66200] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [για θέματα διακήρυξης- διαγωνισμού κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα /για 
θέματα τεχνικής φύσεως Δεληγιαννίδου Δέσποινα –Συμεωνίδου Παναγιώτα  ] 
- Τηλέφωνο: [2522350152 για την κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα /2522350107 Δεληγιαννίδου Δέσποινα ] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [manaridou@prosotsani.gr, texniki@prosotsani.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.prosotsani.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΓΙΤΗ      [39154000-6] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 





  

 

 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

 

Σελίδα 111 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

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

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 
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επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 
Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν 
τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
 

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxiii που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxiv -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvi, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτ
ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxviii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

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

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxxxix όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxl το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

 
[] Ναι [] Όχι 
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τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxli, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i     Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

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

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

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

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 





  

 

 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

 

Σελίδα 126 

                                                                                                                                                                                                 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

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

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

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

xxxiii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxiv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxv
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

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

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

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

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

xl
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xli
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Ε-mail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Η προφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβα γνώση 

και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. 

2. Η προσφορά μου ισχύει για τέσσερις (4) μήνες.  

3. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού  όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης  

4. Θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες  των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη μου και αποτελούν κατά την 

δήλωση τους εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

Ο – Η Δηλών 

 

       (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 




