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Τμήμα Προμηθειών 

Πληροφορίες:  Άρτεμις Μαντούση, Δημήτριος Συσούρκας 

Τηλ.: 2313 320542 -561 

Fax: 2310 252487 
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ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αναθέτουσα αρχή 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα Διεύθυνση Οικ/κής Οργ/σης & Υπ/ξης 

Τμήμα προμηθειών 

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας 

αναθέτουσας αρχής 

Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη 

τηλ: 2313 320542, 2313 320537  fax: 2310 252487 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prom@3ype.gr 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 32.258,06 €  

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με  ΦΠΑ 40.000,00 € 

Ισχύς Σύμβασης  Ένα (1) Έτος 

Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης 

προσφορών 
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:30 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00: 

Τόπος διενέργειας Τμήμα προμηθειών 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 

Κωδικός CPV 50730000-1 
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Άρθρο 1: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμμετοχής 

1.1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #40.000,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο στο σύνολο του αντικειμένου του 

διαγωνισμού. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

αποκλειστικά βάσει  τιμής στο σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού. 

1.2. Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014) 

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις  

1.2. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο 

πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 45/9-3-1999).  

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.6. Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 24. 
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1.7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις.(Α-112). 

1.8. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 

Α’51/2012) 

1.9. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».  

1.12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013 

1.13. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις 

1.14. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις 

1.15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που 

προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

1.19. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 

1.20. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος ισχύει. 
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1.21. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη "Συγκρότηση 

Τοπικών Ομάδων Υγείας". 

1.22. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 

1.23. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» 

1.24. Τον Ν. 4683/2018 (ΦΕΚ 83/Α΄/2018) Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις. 

2. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται επίσης και από το σύνολο των κάτωθι αποφάσεων: 

2.1. Την υπ΄αριθμ. 885/12.05.2020 (ΑΔΑ 6Φ2ΣΟΡΕΠ-Γ0Λ)  Απόφαση του Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε 

ο Πίνακας Προγραμματισμού Έτους 2020 όπου συμπεριλαμβάνεται η αναφερόμενη διαγωνιστική 

διαδικασία με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 16.000,00€. 

2.2. Τις υπ΄αριθμ. 37559/29.07.2020 (ΑΔΑ 67ΓΤΟΡΕΠ-ΠΧ0) / ΚΑΕ 0879.01) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις 

δεσμεύσεις στο οικείο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 

1229. 

2.3. Την υπ΄αριθμ. 1559/04.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΚΖΟΡΕΠ-48Ρ) Απόφαση του Διοικητή με την οποία 

εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

2.4. Την υπ΄αριθμ. 1560/04.08.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΒ2ΟΡΕΠ-ΝΕ5) Απόφαση του Διοικητή με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

1.3. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24.09.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Τμήμα Προμηθειών του 

Κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (7ος όροφος, Ανελκυστήρας Β΄). 

1.4. Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στη διεύθυνση URL: http://www.promitheus.gov.gr 
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Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση URL: 

http://www.3ype.gr. 

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/ (Πρόγραμμα Διαύγεια). 

Η προκήρυξη έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:  

• ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

• ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

1.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που ασκούν εµπορική ή 

βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του διαγωνισµού τα οποία 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

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

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες 

που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 

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

2.  Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα υπηρεσία ανατεθεί σε ένωση προσώπων, η 
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Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην 

περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  

3.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Άρθρο 3. Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

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

2008/841/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),  

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 
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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 κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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 τρία (3) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

3.2. 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 

αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

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

ασφάλισης. 

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

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

3.3. 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 αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ.  

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 περ. α & β του άρθρου 73 του  

Ν. 4412/2016, 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. 

Άρθρο 4. Αποδεικτικά Μέσα  

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 

3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 

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

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 
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β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

[ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα]. Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να 

δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος V της παρούσας τους ασφαλιστικούς φορείς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και να 

προσκομίσει, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπεύθυνη 

δήλωση Α’ μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού). Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας:  

-  αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης,  

-  αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 

είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,   

-  σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

  - σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά 

έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.  

γ)  Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, όπως ορίζεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 80 

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

4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/01.04.2019).  

δ)  Yπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα (Παράρτημα V –  υπεύθυνη δήλωση Α’ μη 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

ε)  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 (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης. 

Ειδικότερα, τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 3.1 της παρούσης (παράγραφος 1 του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016), την παράγραφο 3.2. της παρούσης (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 3.2. της παρούσης (παράγραφο 2 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016) 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,  
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γ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών» 

δ) Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 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 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Επιπλέον, για όσους οικονομικούς φορείς δεν υπάρχει δυνατότητα της έγκαιρης έκδοσης και 

προσκόμισης των ανωτέρω αποδεικτικών μέσων δύναται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020) 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» όπου αναφέρεται: «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης 

Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 

υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε 

αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α : 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α : 167), που προβλέπεται στο εικοστό 

έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α : 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 

σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει 

κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης» 

Άρθρο 5. Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 
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Άρθρο 6. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 

6.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του αντικειμένου του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα 

υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 

επικαλεστεί λόγους ένστασης κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

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 αυτής. 

6.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (Αριστοτέλους 16, 54623, Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος (Α΄ 

Ανελκυστήρας) και στη συνέχεια παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών της Υπηρεσίας (7ος  όροφος, Β΄ 

Ανελκυστήρας) στις αρμόδιες υπαλλήλους Μαντούση Άρτεμις και Πολίτου Τριανταφυλλιά (τηλ. 2313 

320542 και 2313-320537, φαξ 2310 252487). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 

γ Ο αριθμός της διακήρυξης: 09/2020 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα: διεύθυνση, ταχ. κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ και 

email. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται με την πρωτοκόλληση του φακέλου προσφοράς από 

αρμόδιο υπάλληλο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.  
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Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στην 

Υπηρεσία και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier.  

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα κατάθεσης δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται και παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές. 

6.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του παραρτήματος 

Ι, 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, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 

άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο τα ακόλουθα:  

α)  έναν κλειστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο), σε χωριστούς 

φακέλους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

β)  έναν κλειστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται, 

απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο), η οικονομική προσφορά του οικονομικού 

φορέα. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε 

περίπτωση, που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Από τον προσφέροντα δηλώνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα, 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. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 
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1) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσής (ΤΕΥΔ) 

διατίθεται με τη μορφή .xml και .pdf, ως ανεξάρτητο παράρτημα, από το τεύχος διακήρυξης με την 

προϋπόθεση ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint, στη διαδικτυακή πύλη 

«http://www.promitheus.gov.gr» οι υποψήφιοι συμμετέχοντες οφείλουν να το συμπληρώσουν, να το 

υπογράψουν και να το υποβάλλουν. Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε 

στο «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας διαδικτυακής πύλης 

καθώς και στο Παράρτημα VI – Οδηγίες Σύνταξης ΤΕΥΔ της παρούσας. 

Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα πεδία του τυποποιηµένου αυτού 

εντύπου ως κάτωθι: • Μέρος II: Α, Β, Γ, ∆ • Μέρος III: Α, Β, Γ  • Μέρος IV: α • Μέρος VI 

Το ΤΕΥΔ 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 σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).  

Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), μπορεί να είναι έως δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

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 Δήλωσής (ΤΕΥΔ), 

το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2) Πλήρης αναλυτική τεχνική περιγραφή για κάθε είδος για το οποίο κατατίθεται προσφορά. H τεχνική 

προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές. που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
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πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο 

εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα V (Υπεύθυνη Δήλωση Β’ 

συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης). 

4) Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με 

σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος 

Ι (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της 

διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις 

επεξηγήσεις στο Παράρτημα ΙΙ. 

5) Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμή. Το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς 

οικονομικά στοιχεία (να μην αναγράφονται τιμές) δεν θα πρέπει να έχει καμία διαφοροποίηση επί 

του κειμένου με αυτό της πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν τα στοιχεία, που συνθέτουν την 

προσφορά τους (φύλλο συμμόρφωσης, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.), να κατατεθούν 

σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου. Όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των έντυπων και των ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε 

έντυπη μορφή.  

6.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής) ως εξής:  

• Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, για παράδοση και εγκατάσταση του υλικού ή της παρεχόμενης προμήθειας στον 

τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α. στο οποίο 

υπάγατε το είδος, ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και 
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ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

• Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν 

δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

• Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να ξεπερνά 

τον επιμέρους προϋπολογισμό του σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. 

• Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της 

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

αναπροσαρμόζονται. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των υπηρεσιών που θα 

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την 

αποπληρωμή τους.  

• Σύμφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του 

διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις 

τιμές του Παρατηρητήριού Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς καθώς 

και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο είδος ή υπηρεσία 

δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση 

(Παράρτημα V, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της 

διακήρυξης).  

• 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, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 

της σύμβασης και δ) η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη του Παρατηρητήριού Τιμών. 

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν 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 της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί  να 

αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής 

ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 

διαθέτει ο προσφέρον για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία 

των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης 

κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 
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Άρθρο 7. Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα 

(90) ημερών 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, 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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

Άρθρο 8. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.Ειδικότερα: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην 

ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της 

στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 

όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 

το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
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υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια α και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με 

αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 

ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 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. 

Άρθρο 9. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
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έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 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 στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 

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

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας, 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 αρχές. 

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. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

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. 

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 του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 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 
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οριζόμενα ανωτέρω 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. 

Άρθρο 10. 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 

οριστικά έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης της ένστασης και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος 

άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που 

δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε διαγωνιστική διαδικασία υποχρεούται να προσκομίσει την 

προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που θα καλύπτει ποσό ίσο με το 5%  επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση περιλαμβάνει την εμπρόθεσμη παράδοση, την 

ορθή εκτέλεση των εργασιών, την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και την ορθή λειτουργία του 

εξοπλισμού. 

Μετά την οριστική παραλαβή του υλικού αρχίζει η περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας.  Η ελάχιστη 

διάρκεια της εγγύησης ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο 

Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, σύμφωνα 
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με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, τα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό 

έγγραφο που έχει προσκομίσει. Η εγγύηση καλύπτει όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/και 

ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού προς τα συμφωνηθέντα. Σε όλες 

τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

της Αναθέτουσας Αρχής  να αποκαθιστά τη βλάβη, δυσλειτουργία ή/ και ασυμφωνία των λειτουργικών και 

τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με μερική ή ολική αντικατάσταση αυτού. Στην εγγύηση 

καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αμοιβής 

των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού. Το σύνολο της 

σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Προμηθευτή. Η αποκατάσταση βλαβών θα πραγματοποιείται στον χώρο 

που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός και αν δεν είναι δυνατό, η μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τους 

χώρους της εταιρείας για την αποκατάσταση της βλάβης θα υλοποιείται χωρίς επιπλέον χρέωση.  

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο 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, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το 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) 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης. 

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν 

ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν 

τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Άρθρο 11. Ενστάσεις 

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 ένσταση κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση ένστασης 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
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κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της 

διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται 

παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του 

διαγωνισμού. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Το ποσοστό του 

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 

Άρθρο 12. Χρόνος ισχύος της σύμβασης  

Η σύμβαση με τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος. 

Άρθρο 13. Πληρωμή 

Η πληρωμή του συντηρητή θα γίνει σε δώδεκα (12) μηνιαίες ισόποσες δόσεις και μετά την ολοκλήρωση 

της παροχής υπηρεσιών προληπτικής-διορθωτικής συντήρησης και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 

περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του συντηρητή. 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενο έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον συντηρητή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 

στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από τη λήξη έκαστου μήνα. 
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Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή 

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-2013) όπως 

ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».   

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ της 

αναθέτουσας αρχής και του συντηρητή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις 

λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο 

χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του συντηρητή (μη έγκαιρη υποβολή 

των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 14. Κυρώσεις κατά του Αναδόχου 

Με απόφαση της Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 

(επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις.  

Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στo 

συμβατικό χρόvo ή τo χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον: α) 

η σύμβαση δεv υπογράφηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και β) συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται 

με απόφαση τoυ Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμόδιου οργάνου, τo 

oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου 

της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προµηθευτή,  τα πρόστιµα του 

άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.  
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Άρθρο 15. Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός 

απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη 

μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να 

προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) 

ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 

δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας 

βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω 

γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαντήσει 

εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας 

αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή 

του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος. 

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου 

και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν 

λόγους ανωτέρας βίας.  

Άρθρο 16. Λοιποί Όροι 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να 

εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 

Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν 

αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη 

του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή και γ) οι 

διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

Άρθρο 17. Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιοι 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον 

απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των 
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συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, 

ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο 

ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίζει οριστικά 

εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον 

ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Διοίκηση 

της Αναθέτουσας Αρχής δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα 

υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής τότε 

οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα 

ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια 

της Θεσσαλονίκης. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις (Ν.4412/2016). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση 

της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Ακολουθούν Παραρτήματα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I “TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II “ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: “ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: “ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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

 

 Ο Διοικητής  

 

 Δρ Παναγιώτης Μπογιατζίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

 

Η σύμβαση θα αφορά τον παρακάτω εξοπλισμό. 

ΟΜΑΔΑ A1+Α2 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ SPLIT / ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΚΚΜ, VRV, 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ, FCU 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ 
Κλιματιστικά 

Split 
Ψυκτικές 
μονάδες 

ΚΚΜ 
FCU/Μονάδες 

VRV 
Σύστημα 

VRV ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ [7+ 

2(2019)]. Μία 

Αερόψυκτη Αντλία 

Θερμότητας  

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 80kw 

που δουλεύει μόνο 

ψύξη με fan – coils,    

9 1 0 48 0 

1585 1965,4 

2 

ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Μία 

μονάδα Μεταβλητού 

όγκου HITACHI 17,5 

kW (VRV) με fan – 

coils [ 13+1(2019)] (ΟΙ 

3 ΜΟΝΆΔΕΣ ΟΡΟΦΉΣ 

ΕΚΤΌΣ) 

14 0 0 13 (3 οροφής) 1 

862,5 1069,5 

3 ΙΑΤΡΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 5 0 0 0 0 125 155 

4 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
5 0 0 0 0 

125 155 

5 Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 41 0 0 0 0 1025 1271 

6 ΙΑΤΡ. Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 6 0 0 0 0 150 186 

7 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 13 0 0 0 0 325 403 

8 
ΙΑΤΡ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(17 - 12(2019)] 
5 0 0 0 0 

125 155 

9 

Κ.Υ.ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ [10 

+ 7(2019)] Επτά 

μονάδες Μεταβλητού 

όγκου HITACHI 10kW 

(VRV) με fan -coils  

17 0 0 71 7 

3562,5 4417,5 

10 

ΙΑΤΡ. 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Ένας 

Υδρόψυκτος ψύκτης  

ΜcQuay (Ιταλίας) 

380kw με δύο ΚΚΜ 

και δίκτυο 

αεραγωγών και  5 

fan-coils [14 + 

4(2019)] 

18 1 2 5 0 

1282,5 1590,3 

11 ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 7 0 0 8 0 355 440,2 

12 ΙΑΤΡ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 7 0 0 0 0 175 217 

13 Κ.Υ.ΒΕΡΟΙΑΣ 6 0 0 0 0 150 186 
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[5+1(2019)] 

14 Κ.Υ.ΝΑΟΥΣΑΣ 2 0 0 0 0 50 62 

15 

Κ.Υ.ΕΔΕΣΣΑΣ Τρεις 

μονάδες Μεταβλητού 

όγκου HITACHI 17,5 

kW (VRV) με fan – 

coils (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ 

2 VRV -  

7 0 0 27 (6 οροφής) 3 

1357,5 1683,3 

16 Κ.Υ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 0 0 0 0 25 31 

17 

Κ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ένας 

Αερόψυκτος ψύκτης 

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 80kw με 

μία ΚΚΜ 

(Βασιλειάδης)  με fan 

– coils,   

4 1 1 130 0 

3525 4371 

18 Κ.Υ.ΛΑΓΚΑΔΑ 29 0 0 0 0 725 899 

19 Κ.Υ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 17 0 0 0 0 425 527 

20 
Κ.Υ.ΠΥΡΓΟΥ 

(ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 
13 0 0 0 0 

325 403 

21 Κ.Υ.ΔΙΑΒΑΤΩΝ 17 0 0 0 0 425 527 

22 Κ.Υ.ΑΡΙΔΑΙΑΣ 36 0 0 0 0 900 1116 

23 Κ.Υ.ΣΚΥΔΡΑΣ 19 0 0 0 0 475 589 

24 Κ.Υ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ 6 0 0 0 0 150 186 

25 Κ.Υ.ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 27 0 0 0 0 675 837 

26 

Κ.Υ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Ένας Αερόψυκτος  

ψύκτης  HITACHI 

RCUE 60  με fan – 

coils,   

3 1 0 50 0 

1480 1835,2 

27 

Κ.Υ.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ένας 

Αερόψυκτος  ψύκτης  

HITACHI RCUE 40  με 

fan – coils,   

6 1 0 60 0 

1780 2207,2 

28 Κ.Υ.ΑΙΓΙΝΙΟΥ 30 0 0 0 0 750 930 

29 
ΤΙ ΕΥΟΣΜΟΥ 

ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ  
9 0 1 0 0 

225 279 

30 

ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Δύο 

Αερόψυκτοι ψύκτες  

CARRIER 100kw με 

δύο ΚΚΜ, με fan – 

coils και δίκτυο 

αεραγωγών,  

(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

ΣΕ ΈΝΑ (1) ΨΥΚΤΗ) 

3 2 2 63 0 

1772,5 2197,9 

31 

ΝΈΟ ΓΙΑ 2020 

ΜΑΒΙΛΗ (41) + ΜΟΔΗ 

(5) 

46 0 0 0 0 

1150 1426 
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ΟΜΑΔΑ Α3: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Κλιματιστικά 

Split 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΠΕΚΑ&Κ.Υ.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 31 930 1153,2 

2 Κ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 44 1320 1636,8 

3 Κ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 120 148,8 

4 Κ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 180 223,2 

5 Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 9 270 334,8 

6 Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 14 420 520,8 

7 Κ.Υ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2 60 74,4 

8 Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ 10 300 372 

9 Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 0 0 0 

10 Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 3 90 111,6 

 

ΟΜΑΔΑ Α4: ΤΟΜΥ 

Α/Α ΤΟΜΥ ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Κλιματιστικά Split  

ή άλλο 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 
Δήμος Παύλου Μελά (1η 

ΚΜ) 

Συμβολή οδών Γενναδίου και 

Κωλέττη 
Νικόπολη 6 150 186 

2 
Δήμος Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης (2η ΚΜ) 

Τ.Ι. Αμπελοκήπων - 

Ελευθερίας 48 (εντός Κ.Υ.) 
Αμπελόκηποι 8 200 248 

3 
Δήμος Ευόσμου - 

Κορδελιού (3η ΚΜ) 

Τ.Ι. Ευόσμου - Συμβολή οδών 

Καραολή & Δημητρίου 12 και 

Κοσμά Αιτωλού 1 (εντός Κ.Υ.) 

Εύοσμος 3 75 93 

4 Δήμος Κατερίνης (4η ΚΜ) 
Κ.Υ. Κατερίνης - Παναγιώτη 

Κανελλοπούλου 1 (εντός ΚΥ) 
Κατερίνη 3 75 93 

5 
Δήμος Παύλου Μελά (5η 

ΚΜ) 
Ψ.Ν.Θ. - Λαγκαδά 196 Σταυρούπολη 6 150 186 

6 
Δήμος Παύλου Μελά (6η 

ΚΜ) 
Αγίας Μαρίνας 4 Πολίχνη 4 100 124 

7 
Δήμος Παύλου Μελά (7η 

ΚΜ) 
Εθνικής Αντιστάσεως 24 Ευκαρπία 5 125 155 

8 Δήμος Βέροιας (8η ΚΜ) 
Κ.Υ. Βέροιας - Μοράβα 2 

(εντός ΚΥ) 
Βέροια 0 0 0 

9 
Δήμος Ευόσμου - 

Κορδελιού (9η ΚΜ) 

Σμύρνης 25 (Προσωρινά στο 

ΚΥΑΤ Ευόσμου) 
Κορδελιό 5 125 155 

10 
Δήμος Ευόσμου - 

Κορδελιού (10η ΚΜ) 

Ιλιάδος 3 (Προσωρινά στο 

ΚΥΑΤ Ευόσμου) 

Κάτω 

Ηλιούπολης - 

Εύοσμος 

6 150 186 

11 Δήμος Βέροιας (11η ΚΜ) Ακροπόλεως 34 Βέροια 

Καναλάτο inverter 

Midea MTI 55kBTU 

3Phase, Θερμική 

Απόδοση Btu/h: 

62000, Ψυκτική 

Απόδοση 

Btu/h:52000 

200 248 
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Α/Α ΤΟΜΥ ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Κλιματιστικά Split  

ή άλλο 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

12 Δήμος Κατερίνης (12η ΚΜ) Παλιό Νοσοκομείο - Σκουφά 4 Κατερίνη 8 200 248 

13 Δήμος Πέλλας (13η ΚΜ) 
Κ.Υ. Γιαννιτσών - Τσακμάκη 

Τέρμα (εντός ΚΥ) 
Γιαννιτσών 4 100 124 

14 
Δήμος Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης (14η ΚΜ) 

Τ.Ι. Αμπελοκήπων - 

Ελευθερίας 48 (εντός Κ.Υ.) 
Αμπελόκηποι 0 0 0 

15 
Δήμος Ευόσμου - 

Κορδελιού (15η ΚΜ) 

ΚΥΑΤ Χρ.Τεγοπούλου 2 & 

Περικλέους, (Τ.Κ.: 56224, 

(Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου) 

Εύοσμος 0 0 0 

16 
Δήμος Ευόσμου - 

Κορδελιού (16η ΚΜ) 

ΚΥΑΤ Χρ.Τεγοπούλου 2 & 

Περικλέους, (Τ.Κ.: 56224, 

(Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου) 

Εύοσμος 0 0 0 

17 Δήμος Πέλλας (17η ΚΜ) 
Κ.Υ. Γιαννιτσών - Τσακμάκη 

Τέρμα (εντός ΚΥ) 
Γιαννιτσών 0 0 0 

18 Δήμος Κοζάνης (1η ΔΜ) 
Κ.Υ. Κοζάνης - Αριστοφάνους 

5Α (εντός ΚΥ) 
Κοζάνη 0 0 0 

19 Δήμος Εορδαίας (2η ΔΜ) Παυλίδη Αδαμοπούλου 66 Πτολεμαϊδα 2 50 62 

20 Δήμος Κοζάνης (3η ΔΜ) Κασομούλη 12 Κοζάνη 1 25 31 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α1 10.700 € 13.268 € 

ΟΜΑΔΑ Α2 15.363 € 19.050 € 

ΟΜΑΔΑ Α3 3.690 € 4.576 € 

ΟΜΑΔΑ Α4 1.725 € 2.139 € 

ΣΥΝΟΛΑ 31.478 € 39.032 € 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ e-Mail Τηλέφωνο Fax ∆ιεύθυνση Τ.Κ.

1 ΛΑΓΚΑΔΑ info.KYLagada@n3.syzefxis.gov.gr 23943-30700 23940-23535 Λουτρών 20 57200

2 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ky.koufalia@n3.syzefxis.gov.gr 23913-30300 23910-54444 57100

3 ΠΥΡΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) ky.hal@n3.syzefxis.gov.gr 2313-313700 2313-313721 57300

4 ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2310-781840 2310-781575 Ελ. Βενιζέλου 5 57008

5 ΑΡΙΔΑΙΑΣ kyaridaias@1057.syzefxis.gov.gr 23843-50000 23840-21166 Παύλου Μελά 9 58400

6 ΣΚΥΔΡΑΣ kyskydras@1110.syzefxis.gov.gr 23823-51000 23810-89133 58500

7 ΑΡΝΙΣΣΑΣ kyarnissas@1058.syzefxis.gov.gr 23813-51000 23810-52009 58002

8 ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ kykbey@1081.syzefxis.gov.gr 23823-51100 23823-51136 58300

9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ kyalex@otenet.gr 23333-50011 23330-53229 Σμύρνης 1 59300

10 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ grammatia1@1083.syzefxis.gov.gr 23523-50000 23523-50027 60200

11 ΑΙΓΙΝΙΟΥ kyaiginiou@1142.syzefxis.gov.gr 23533-50000 23533-50055 60300

12 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ddioikhsh@1052.syzefxis.gov.gr 23863–50000 23863-50022 53200

13 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ky_arg_orest@yahoo.gr 24673-51011 24670-41002 Αλιάκμονος 1 52200

14 ΔΕΣΚΑΤΗΣ mavridis@1062.syzefxis.gov.gr 24623-51000 24620-36079 51200

15 ΣΕΡΒΙΩΝ kyserv@otenet.gr 24643-50000 24643-50003 Αγίου Γεωργίου 50500

16 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ syzefxis@1106.syzefxis.gov.gr 24653-50000 24653-50081 50300

17 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ kyt50002@otenet.gr 24683-50000 24680-31643 50002

18 KYAT EYOΣΜΟΥ

2310-

387772,3,4,6 2310-387778

Περικλέους & 

Πατρών 51200  

 

Στο τιμολόγιο της συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τις εργασίες 

τακτικής συντήρησης και των έκτακτων επισκέψεων για διαγνώσεις και επισκευές μικρής κλίμακας των 

εγκαταστάσεων κλιματισμού, δηλαδή το κόστος όλων των εργασιών και της προμήθειας των αναλωσίμων 

(πλην των ανταλλακτικών) για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Η 

δαπάνη για την εργασία και τα αναλώσιμα θα καταβάλλεται ανά 3μηνο δεδουλευμένα μετά την έκδοση 

του σχετικού παραστατικού από τον Ανάδοχο Συντηρητή. Τον Ανάδοχο Συντηρητή βαρύνουν οι νόμιμες 

κρατήσεις, όπως αυτές υπαγορεύονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Σε περίπτωση που ένα Κέντρο Υγείας 

μεταφερθεί ή καταργηθεί και δεν προκύπτει δαπάνη συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων του, η 3η 

ΥΠΕ δύναται να μειώσει την δαπάνη συντήρησης κατά το αντίστοιχο ποσό, εκτός εάν προκύπτει ανάλογης 

φύσης και δαπάνης εργασία σε άλλη μονάδα.  

1.1.    Η προληπτική συντήρηση διενεργείται από τους έχοντες το προς τούτο δικαίωμα (επαγγελματική 

άδεια εργασίας) και πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε όλες τις εγκαταστάσεις κλιματισμού που 
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βρίσκονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση 

πρωτίστως λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών των κλιματιστικών και ψυκτικών μονάδων. 

1.2. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται 

η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, και το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

1.3.    Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν σε ξεχωριστό φάκελο τεχνική περιγραφή 

των προσφερόμενων υπηρεσιών προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή. 

1.4.    Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος, με την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι 

οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από 

την εφαρμογή τους. 

1.5. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών και/ ή 

αναφερόμενων κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου 

ή όχι. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1) Το προσωπικό του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να διαθέτει μία εν ισχύ άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού ή  

βεβαίωση αναγγελίας Μηχανολόγου Μηχανικού η Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ σύμφωνα με το ΠΔ 

1/2013, και αντίστοιχες, εν ισχύ, Βεβαιώσεις Επάρκειας Κατηγορίας Ιαπό τον ΕΟΠΠΕΠ (ή χώρα του 

εξωτερικού) για την άσκηση εργασιών ελέγχου διαρροών, ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης ή 

εξυπηρέτησης σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει 

φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 2067/2015 Αρ.3 και Αρ. 4. 

Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι εταιρίες ή ΝΠΙΔ θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων 

ψύξης – θέρμανσης –κλιματισμού και σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 517/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον κανονισμό ΕΕ 2067/2015 της Επιτροπής.Οι παραπάνω επιχειρήσεις 

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες για εργασίες σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης εξοπλισμό κλιματισμού και 

αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.   

2) Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των VRVτων Μονάδων Υγείας Πύλης Αξιού και Ιατρείου Ακροπόλεως 

όπου παρουσιάζονται συχνές βλάβες στις πλακέτες των εσωτερικών μηχανημάτων θα πρέπει ο ανάδοχος 

να προβεί στις παρακάτω εργασίες 
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διερεύνηση αιτιών των συχνών αυτών βλαβών μέσω μετρήσεων τάσεων και λοιπών λειτουργικών 

χαρακτηριστικών της εγκατάστασης, σε επιλεγμένα σημεία της εγκατάστασης. Θα πρέπει να ακολουθήσει 

διάγνωση και ενδεικτική πρόταση λύσης κοστολογημένη με τρέχουσες τιμές. 

σε περίπτωση που επιλεχθεί να αντικαθίστανται οι καμένες πλακέτες , η υπηρεσία δύναται να 

συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής πλακετών εκτός της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση η ανάδοχος εταιρία είναι υποχρεωμένη μόνο να αποσυναρμολογεί τις καμένες πλακέτες και να 

τις εγκαθιστά εκ νέου όταν επισκευάζονται χωρίς επιπλέον χρεώσεις. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΤΗΣΙΑ) 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο επιτόπιος έλεγχος όλων των συστημάτων (ψυκτικών, υδραυλικών, ηλεκτρικών, αυτοματισμού κτλ) για 

τυχόν δυσλειτουργίες και αποκατάσταση λειτουργίας διενεργείται μία φορά κάθε τρίμηνο. 

1. ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

• Μηχανικός καθαρισμός συμπυκνωτή   ( Μία φορά ) 

• Αντικατάσταση ελαίου συμπιεστή   ( Μία φορά ) 

• Καθαρισμός – αντικατάσταση φίλτρου ελαίου ( Μία φορά) 

• Αντικατάσταση φίλτρου γραμμής υγρού  ( Μία φορά ) 

• Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας    ( Μία φορά ) 

• Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων   ( Μία φορά ) 

• Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος              ( Μία φορά ) 

• Υδραυλικός έλεγχος     ( Μία φορά ) 

• Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστή   ( Μία φορά ) 

• Έλεγχος panel χειρισμού και κεντρικού panel  ( Μία φορά ) 

• Έλεγχοι και μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου (Μία φορά) 

• Έλεγχος και αποκατάσταση στεγανότητος δικτύου ψυκτικού μέσου (Μία φορά) 

• Συμπλήρωση απωλεσθέντος ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα μέχρι 5 Kgr (Μία φορά) 
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Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση απαραίτητη για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του 

συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

Τα ειδικά χημικά που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις (περιβαλλοντικές – ασφαλείας) και να επιλεγούν βάσει των προδιαγραφών (είδος 

μετάλλου) των συστημάτων στα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι 

οδηγίες των κατασκευαστών. 

 

2. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ( ΚΚΜ ) 

• Καθαρισμός προφίλτρων       ( Μία φορά) 

• Αντικατάσταση φίλτρων δεύτερης βαθμίδας (σακόφιλτρα)  (Μία φορά ) 

• Αντικατάσταση τελικών φίλτρων (απόλυτα φίλτρα)               ( Μία φορά ) 

• Έλεγχος ιμάντων κινητήρων ανεμιστήρων, αντικατάσταση ιμάντων ανεμιστήρων όποτε απαιτηθεί. 

• Έλεγχος αυτοματισμών λειτουργίας και ελέγχου. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΚΜ ) 

1. Αφαίρεση πλευρικών καλυμμάτων. 

2. Αφαίρεση φίλτρου, μηχανικός καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα, έλεγχος και απολύμανση 

μεκατάλληλο εγκεκριμένο υγρό απολύμανσης. 

3. Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση ρυθμιστικών διαφραγμάτων. 

4. Μηχανικός καθαρισμός με νερό υπό πίεση της πτερυγιοφόρου επιφάνειας των 

εναλλακτών.Αποκόλληση των ρύπων με τη χρήση ειδικού για το σκοπό αυτό υγρού. Ξέπλυμα με 

νερό,έλεγχος pH. Ψεκασμός των πτερυγίων με ειδικό υγρό για προστασία των πτερυγίων από τη 

διάβρωση. Απολύμανση των εναλλακτών με ειδικό εγκεκριμένο απολυμαντικό υγρό. 

5. Mηχανικός καθαρισμός στεγανοσυλλεκτών με νερό, και απολύμανση. 

6. Μηχανικός καθαρισμός του κελύφους της φτερωτής και του κινητήρα. 

7. Μηχανικός καθαρισμός της δεξαμενής συλλογής συμπυκνωμάτων. Έλεγχος απομάκρυνσης μέσω 

των σωλήνων συμπυκνωμάτων. Έλεγχος στεγανότητας και απολύμανση όπως ανωτέρω. 

8. Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας πλαισίου των ΚΚΜ και απολύμανση. 

9. Τα υλικά απολύμανσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει : 

• Να είναι εγκεκριμένα από το γενικό χημείο του κράτους 
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• Να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ 

• Να είναι ικανά να εξολοθρεύουν ανθεκτικά βακτήρια της φυματίωσης και της νόσου των 

λεγεωναρίων αλλά και του ιού Η1Ν1 της γρίπης των χοίρων  

 

3. ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ 

Έλεγχος καθαρισμός μία φορά. 

 

4. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  

• Έλεγχος σύνδεσης φτερωτής ανεμιστήρα και άξονα    (Μία φορά ) 

• Λίπανση ρουλεμάν      (Μία φορά ) 

• Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα    (Μία φορά ) 

• Έλεγχος τάνυσης ιμάντων     (Μια φορά ) 

• Έλεγχος ιμάντων και τροχαλιών    (Μία φορά ) 

• Καθαρισμός φτερωτής     (Μία φορά ) 

• Έλεγχος στήριξης      (Μία φορά ) 

• Έλεγχος αυτοματισμών λειτουργίας και ελέγχου            (Μία φορά ) 

 

5. ΑΝΤΛΙΕΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

• Έλεγχος για ιδιαίτερους θορύβους ή δονήσεις  ( Μία φορά ) 

• Έλεγχος για διαρροές και ρωγμές    ( Μία φορά ) 

• Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης    ( Μία φορές ) 

• Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας    ( Μία φορά ) 

• Έλεγχος πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης               ( Μία φορά ) 

• Καθαρισμός φίλτρων νερού     ( Μία φορά ) 

• Λίπανση ρουλεμάν , εδράνων     ( Μία φορές) 

• Έλεγχος στυπιοθλίπτη      ( Μία φορά ) 

• ‘Έλεγχος κινητήρα      (Μία φορά )  
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6. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

• Έλεγχος στεγανότητας      (Μία φορά ) 

• Έλεγχος λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις   (Μία φορά ) 

 

7. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL) 

• Καθαρισμός των φίλτρων νερού των fan coils   (Μία φορά ) 

• Χημικός καθαρισμός των στοιχείων των fan coils    (Μία φορά ) 

• Καθαρισμός των φίλτρων αέρα των fan coils   (Μία φορά ) 

• Καθαρισμός λεκανών συλλογής συμπυκνωμάτων     (Μία φορά ) 

• Καθαρισμός εύκαμπτων σωλήνων νερού      (Μία φορά ) 

• Καθαρισμός – Ξεβούλωμα σωλήνων αποχέτευσης (Όταν παρουσιαστεί ανάγκη) 

Όλες οι παραπάνω εργασίες είναι οι ελάχιστες απαιτητές σε συχνότητα. Σε περίπτωση που θα προκύψει η 

επανάληψη κάποιων από αυτές ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τις επαναλάβει μέχρι αύξησης 50% 

από τα καθοριζόμενα παραπάνω.  

 

8. ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

Καθαρισμός των στομίων προσαγωγής – απαγωγής.    (Μία φορά)  

 

9. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (διαιρούμενες και μονομπλόκ)   

Γενικός έλεγχος και αποκατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων όπως:  

• ανεμιστήρων,  

• αποχέτευσης, 

•  στοιχείων εναλλακτών (συμπυκνωτής εξατμιστής) βάνες,  

• ρακόρ,  

• ηλεκτρικών επαφών, αυτοματισμών (ρελέ), ηλεκτρικού κυκλώματος, πλακέτας 

• χηµικός καθαρισµός µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό (το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο 

καταλληλότητας) εξωτερικά των εναλλακτών θερµότητας δύο φορές {στην αρχή της χειμερινής 

(Οκτώβριος) και Θερινής (Μάϊος) περιόδου}. 
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• Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών 

περισυλλογής συµπυκνωµάτων και των σωληνώσεων σύνδεσης των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων 

µε τα δίκτυα). 

• Καθαρισµός των φίλτρων αέρα – περσίδων . 

• ρύθµιση των τριόδων ηλεκτροβανών on-off (όπου υπάρχουν). 

• ρύθµιση όλων των οργάνων λειτουργίας και αυτοµατισµών. 

 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαμβάνονται : 

•••• Ο μηνιαίος έλεγχος και επιτήρηση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των συστημάτων κλιματισμού που 

προαναφέρθηκαν με επιτόπια επίσκεψη προσωπικού του αναδόχου  

•••• Επέμβαση για την αποκατάσταση λειτουργίας όλων των υποσυστημάτων και εξαρτημάτων του 

συστήματος κλιματισμού το οποίο θα παρουσιάσει δυσλειτουργία ή βλάβη. Απεριόριστος αριθμός 

επεμβάσεων. 

•••• Εκτός από τις προγραμματισμένες εργασίες, ο ανάδοχος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε 

περίπτωση βλαβών, σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών των συστημάτων, στα οποία θα πρέπει να 

ανταποκριθεί εντός 24ώρου. Οι εργασίες επισκευής θα γίνονται από τον ανάδοχο χωρίς χρέωση ενώ 

η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται από την 3η ΥΠΕ.. 

•••• Στην περίπτωση ειδικών ανταλλακτικών που δεν είναι ευρέως διαθέσιμα στο εμπόριο, ο συντηρητής 

είναι υποχρεωμένος στην εξεύρεση και προμήθειά τους προς την 3η ΥΠΕ. 

•••• Δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή τυχόν εργασίες για την επέκταση του δικτύου 

κλιματισμού που θα απαιτηθούν. Ο συντηρητής θα είναι όμως υποχρεωμένος να συντηρεί με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις τις επεκτάσεις αυτές. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν με τη διάθεση τεχνικών με κατάλληλη και αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε εργασίες συντήρησης και επισκευών παρόμοιων εγκαταστάσεων.  

• Η ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει να ορίσει Μηχανικό, ως υπεύθυνο ελέγχου – επίβλεψης των 

εργασιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Σε περίπτωση που ο διατιθέμενος Μηχανικός είναι 

εξωτερικός συνεργάτης και όχι υπάλληλος του δυναμικού της εταιρείας θα πρέπει να κατατεθεί, 
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υποχρεωτικά, στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής, με τα πλήρη στοιχεία του Μηχανικού με την οποία θα δεσμεύεται 

για  την άσκηση του συγκεκριμένου καθήκοντος. Ο Μηχανικός πρέπει να κατέχει τουλάχιστον 5ετή 

άσκηση επαγγέλματος η οποία θα αποδεικνύεται με την: 

• κατάθεση φωτοτυπίας άδειας άσκησης επαγγέλματος από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η 

ημερομηνία κτήσης της. 

• κατάθεση βεβαιώσεων σχετικής προϋπηρεσίας ή αντίγραφα αποδείξεων παροχής σχετικών 

υπηρεσιών εντός της δεκαετίας. 

• Η προμήθεια ανταλλακτικών θα είναι εν γένει προμήθεια της 3ης ΥΠΕ – εκτός εάν καλύπτονται από 

την εγγύηση των μηχανημάτων – ενώ οι εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων θα 

γίνονται από τον ανάδοχο χωρίς χρέωση. Εάν παραστεί ανάγκη να εγκαταστήσει ο ανάδοχος κάποια 

εξαρτήματα ή ανταλλακτικά που θα προμηθεύεται ο ίδιος, αυτά θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE. 

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος τόσο για τις προληπτικές συντηρήσεις όσο και για τις 

επανορθωτικές να ενημερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία για τα υλικά που θα απαιτηθούν για την 

εκτέλεση τους.  

• Για κάθε εργασία που θα πραγματοποιείται από την ανάδοχο Εταιρεία να ενημερώνεται εκ των 

προτέρων η Τεχνική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ και μετά το τέλος των εργασιών θα δίδονται γραπτά όλες οι 

πραγματοποιηθείσες εργασίες και θα ελέγχονται από την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. 

Πριν και μετά το πέρας της κάθε εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Υπεύθυνο 

Μονάδας Υγείας. Ο έλεγχος της παρουσίας και εργασίας του Αναδόχου είναι απαραίτητος. Εάν 

διαπιστωθεί παρέκκλιση ή μη τήρησης της συγκεκριμένης υποχρέωσης αυτό θα αποτελεί βασικό 

λόγο μη τήρησης της σύμβασης από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση διαπίστωσης επανειλημμένων 

περιπτώσεων η 3η ΥΠΕ δύναται να διακόψει την σύμβαση.      

• Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

να υποβάλλει στην ΤΥ της 3ης  ΥΠΕ : 

• Το πρόγραμμα συντήρησης όλων των μηχανημάτων που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της 

εργολαβίας και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της επίβλεψης.  

• τεχνική έκθεση όπου θα περιγράφεται η λειτουργική κατάσταση του συστήματοςκλιματισμού, καθώς 

και τις προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του. 

• Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν βάση χρονοδιαγράμματος, και θα τηρηθεί βιβλίο καταγραφής 

εργασιών και ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, το οποίο θα ενημερώνεται 

με ευθύνη του συντηρητή για κάθε παρέμβαση (προληπτική ή επανορθωτική) που πραγματοποιείται. 

Ειδικά στα chiller, και στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες θα υπάρχουν καρτέλες οι οποίες θα 
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βρίσκονται επ’ αυτών προστατευμένες, και θα ενημερώνονται για κάθε παρέμβαση που θα 

πραγματοποιείται. 

• Σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος ή αδυναμίας εκτέλεσης όλων των ανωτέρω εργασιών συντήρησης 

από τον ανάδοχο, η 3η ΥΠΕ θα μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και θα προκηρύξει 

επανάληψη του ανωτέρω διαγωνισμού συντήρησης. 

• Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει 

στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε 

τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα 

απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα 

τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή 

εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί την 

λειτουργία της Υγειονομικής Μονάδας. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί 

τις εγκαταστάσεις, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών 

και των χώρων εργασίας, το οποίο θα βεβαιώσει και εγγράφως προς την 3η ΥΠΕ.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

• Η ύπαρξη κινητού τηλεφώνου και σταθερού τηλεφώνου και fax των οποίων οι αριθμοί δεν θα 

μεταβληθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης, θεωρείται απαραίτητη για την δυνατότητα άμεσης 

ειδοποίησης και άφιξης στο χώρο του Κέντρου Υγείας  εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των 2 

έως 24 ωρών (ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης), για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών. Ο 

Ανάδοχος Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διασφάλιση επικοινωνίας επί 24ωρης 

βάσης.   

• Υποχρέωση του Ανάδοχου Συντηρητή είναι να παραδώσει στον Ανάδοχο Συντηρητή που θα τον 

διαδεχτεί, μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, σε ότι αφορά την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο 

και τους όρους της παρούσης Διακήρυξης.  

• Η ευθύνη για την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων στέγασης όλων των ανωτέρω 

εγκαταστάσεων και η απομάκρυνση (μεταφορά – απόρριψη πάσης φύσεως άχρηστων υλικών ή 

υπολειμμάτων εργασιών σε μέρος επιτρεπόμενο από τις αρμόδιες Αρχές) είναι αποκλειστική ευθύνη 

του Αναδόχου Συντηρητή. 
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Σαν απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία και τη συντήρηση του κλιματισμού ορίζονται τα 

ειδικά υγρά για τον καθαρισμό και την λίπανση, τα μικροϋλικά και τα ψυκτικά υγρά του κυκλώματος - 

Freon, τα οποία εφόσον απαιτείται να προστίθενται κατά την διάρκεια της τακτικής συντήρησης.  Όλα τα 

αναλώσιμα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τα γνήσια και ενδεδειγμένα από τον κατασκευαστή για το 

μηχάνημα. Η προμήθεια και δαπάνη τους βαρύνει τον Ανάδοχο Συντηρητή. Ο εργοδότης διατηρεί το 

δικαίωμα ελέγχου των στοιχείων προμήθειας των ανωτέρω αναλωσίμων υλικών ως προς την ποιότητα, 

προέλευση και αξία. 

 

Σε περιπτώσεις σοβαρών βλαβών που χρήζουν χρονοβόρων και δαπανηρών επισκευών είτε σε κόστος 

υλικών είτε και σε κόστος εργασιών επισκευής, η αποκατάσταση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο 

Συντηρητή ή από την κατασκευάστρια εταιρεία κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της 

3ης ΥΠΕ. Η σχετική δαπάνη για το κόστος επισκευής αυτών των εξειδικευμένων βλαβών (εργασία και 

υλικά), θα καλυφθεί από ξεχωριστό κονδύλιο που θα δημιουργηθεί στο προϋπολογισμό της 3ης ΥΠΕ 

κατόπιν σύνταξης μελέτης λόγω έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.  

 

ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει και να υπογράφει δελτίο συντήρησης με τα πλήρη 

στοιχεία του συντηρούμενου εξοπλισμού και πίνακα όπου θα αναγράφονται όλες οι διενεργηθείσες 

μετρήσεις - έλεγχοι καθώς και τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις που αφορούν την βελτίωση και την 

ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

Επίσης, σε περίπτωση διενεργηθείσας επέμβασης, χειρισμών, ελέγχου, μετρήσεων και τυχόν επισκευών 

κατά την διάρκεια έκτακτης συντήρησης – επισκευής μονάδας κλιματισμού, ο Ανάδοχος Συντηρητής 

υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ.   

 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει στην 

εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα 

ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε 

οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά 

με την ασφάλεια των εργαζομένων και να παίρνει όλα τα επιβαλλόμενα και αναγκαία μέτρα προστασίας 

του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. 
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Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε 

περίπτωση ατυχήματος. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα έχει στην κατοχή του όλα τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα 

μετρήσεων και ελέγχου για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών των εγκαταστάσεων των Κέντρων 

Υγείας . Θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες από ειδικά 

εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας του ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων να πληρoί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, τους ισχύοντες Ελληνικούς και 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους. Η δαπάνη για αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά για 

την λειτουργία και συντήρηση των εργαλείων και συσκευών, βαρύνουν τον Ανάδοχο Συντηρητή. Τα εν 

λόγω εργαλεία και συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν 

και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του 

Αναδόχου Συντηρητή ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής με δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση θα αποδεικνύει ότι έχει στην κατοχή 

του όλα τα εργαλεία και όργανα μετρήσεων (κατάθεση σχετικού πίνακα) για την επισκευή και διάγνωση 

των βλαβών όλων των ειδών των εγκαταστάσεων του Κ.Υ. στην χαμηλή τάση. 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Η ευθύνη για την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων στέγασης όλων των ανωτέρω 

εγκαταστάσεων και η απομάκρυνση (μεταφορά – απόρριψη πάσης φύσεως άχρηστων υλικών ή 

υπολειμμάτων εργασιών σε μέρος επιτρεπόμενο από τις αρμόδιες Αρχές) είναι αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου Συντηρητή. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα αποστέλλει στην Τεχνική Υπηρεσία αναφορά που θα περιλαμβάνει συνοπτικά 

την κατάσταση σε όλα τα συστήματα κλιματισμού. Η αναφορά θα περιέχει ανά Μονάδα Υγείας γενική 

περιγραφή της κατάστασης των βασικών μονάδων αλλά και όσα ιδιαίτερα προβλήματα υπάρχουν εκεί. Η 

αναφορά θα επικαιροποιείται με ευθύνη του Αναδόχου και θα αποστέλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία όταν 

ζητείται. Επίσης, σε συναντήσεις που θα γίνονται ανά τρίμηνο (ή πιο συχνά αν απαιτείται π.χ. τη θερινή 

περίοδο) η αναφορά αυτή θα αποτελεί βάση συζήτησης. Από τη μεριά της, η Τεχνική Υπηρεσία θα τηρεί 

ημερολόγιο, όταν κρίνει απαραίτητο, όπου θα καταγράφονται οι μονάδες υγείας, βλάβες, χρόνοι 
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αποκατάστασης, το οποίο ημερολόγιο θα αποτελεί και αυτό εργαλείο αξιολόγησης υπηρεσιών της 

σύμβασης. 

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει απαραιτήτως συνεργεία άμεσα διαθέσιμα σε όλες τις περιόδους και 

απαραιτήτως σε ειδικές περιόδους π.χ. περίοδος πριν και μετά από τις 15 Αυγούστου τα οποία να 

μπορούν να επέμβουν άμεσα για επιτόπιο έλεγχο βλάβης ή αποκατάσταση.  

• Στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας των συστημάτων ψύξης, μπορεί να ζητείται από τον Ανάδοχο να 

εκτελεί μικρής έκτασης χειρισμούς π.χ. να δίνει σε λειτουργία το δίκτυο της ψύξης κλείνοντας το 

δίκτυο θέρμανσης ή αντίστροφα να κλείνει το δίκτυο ψύξης και να ανοίγει το δίκτυο θέρμανσης, σε 

μονάδες με κεντρικά συστήματα κλιματισμού/ψύξης. 
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Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Αναλυτικού Φύλλου Συμμόρφωσης 

 

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές 

παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική 

Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

α/α Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης 

1    

2    

…    

 

Ημερομηνία  

 

Ο/Η δηλών/ούσα 

 

[υπογραφή]                                                                                                     

 

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) 

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:  

α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,  

β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το 

οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,  

γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης 

της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,  

δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην 

υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά 

την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.  

ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια. 
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Παράρτημα ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Ονομασία Τράπεζας: …………………….. 

Κατάστημα:   ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)             

Ημερομηνία έκδοσης…………… 

 

Προς: ……………………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………...…… ΕΥΡΩ ……………… 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ………… (και ολογράφως)………………….…………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται 

η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας …………………………..…………….  με  Α.Φ.Μ………..……………… Δ/νση 

……………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης με 

αριθμό ………………..., που υπέγραψε μαζί σας …………………………………………………………………………………. και το 

οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την 

επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Παράρτημα ΙV – Σχέδιο Σύμβασης  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την …………………….. του έτους 20…, ημέρα ………………………… οι πιο κάτω 

συμβαλλόμενοι:  

Αφενός  

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, επί της οδού Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, έχει αριθμό φορολογικού 

μητρώου 99122114, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας από τον κ. …………………………., Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και η οποία στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  

και αφετέρου  

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………………………………………….., που εδρεύει στη διεύθυνση 

………………………………………….., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ……………………….. υπάγεται στη ΔΟY 

………………………. εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.   ………………………………………………………. σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ.  Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 

Προμηθευτής». 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ.  09/2020 διακήρυξη. 

Γ) Την υπ΄αριθμ. ………..  προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Την υπ' αριθ. ……………………………. κατακυρωτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης 

της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε 

Προμηθευτής, για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης. 

Ε) Την υπ΄αριθμ. ………………………………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ……………..  





3
η
 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 09/2020  Σελίδα 46 από 54 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #40.000,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του συντηρητή, 

που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση με τον συντηρητή θα έχει διάρκεια ένα έτος από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, 

χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το είδος του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί 

αντίστοιχος ενοποιημένος διαγωνισμός από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) του 

Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή, η οποία θα αφορά και την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση 

αυτή, ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

3.1. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ, o ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν 

εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

3.2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στov 

συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

3.3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη σύμβαση, 

εφόσον: 

3.3.1. Η σύμβαση δεv υπογράφηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 

3.4. Στov συντηρητή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, 

επιβάλλovται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo 
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oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

3.5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος 

ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής από την μη 

εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 

σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ……………………………… εγγυητική επιστολή του ……………………………, 

ποσού …………….. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο 

ισχύος έως την                   . 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον συντηρητή μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να παρατείνει αναλόγως 

το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της 

διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του συντηρητή θα γίνει σε δώδεκα (12) ισοπόσες δόσεις ποσού ………….€ πλέον ΦΠΑ έκαστη 

και μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών προληπτικής-διορθωτικής συντήρησης και υπό τον όρο 

ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του 

συντηρητή. 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενο έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον συντηρητή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 

στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
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είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από τη λήξη έκαστου μήνα. 

Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή 

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-2013) όπως 

ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».   

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ της 

αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος 

καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του συντηρητή (μη έγκαιρη υποβολή των 

αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός 

απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη 

μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον συντηρητή να προβεί 

ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

6.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός 

που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει ση Αναθέτουσα Αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία 

στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. 

6.3. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω 

γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον συντηρητή. Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαντήσει 

εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας 

αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή 

του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος. 
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6.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

ανάδοχος και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν 

συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

7.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να 

εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά της αναθέτουσας αρχής, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 

αναθέτουσας αρχής. 

7.2. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν 

αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη 

του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του συντηρητή και γ) οι 

διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

8.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον 

απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του συντηρητή και αφορά (ενδεικτικά) την 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/και την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, 

ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από η αναθέτουσα αρχή, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να 

απευθύνει σχετική αίτηση. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής αποφασίζει 

οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον 

ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η 

αναθέτουσα αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα 

υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της αναθέτουσας αρχής, τότε οποιοδήποτε 

από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

8.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και 

δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια 

δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

8.3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της  διακήρυξης του 

διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις 4412/2016. Η 

εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της αναθέτουσας αρχής, 





3
η
 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 09/2020  Σελίδα 50 από 54 

που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής.  

Ακολουθεί παράρτημα του παρόντος με τις τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου σύμβασης. 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού 

διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε δύο 

αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Προμηθευτής/ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Παράρτημα V –  Άλλες Δηλώσεις  

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

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)

: 3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

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 (Εmail):  

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον συνοπτικό διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 09/2020 και αντικείμενο την συντήρηση των ψυκτικών 

συγκροτημάτων, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/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),  

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). 

Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, κατά το 

οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016. 





3
η
 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 09/2020  Σελίδα 52 από 54 

Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί εντός του πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]- 
κατά το οριζόμενα στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016. 

Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημοσιάς 
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. 

Δεν έχω 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 και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, για το οποίο μου επιβλήθηκε ποινή 
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, 

με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του συμμετέχοντα είναι: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Δεν 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 

Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 

Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του 
Διαγωνισμού 

Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης εφόσον επιλεγούν 

Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

 

 

Ημερομηνία:               

 Ο/Η Δηλ. 

 

 

 (Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

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)

: 3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

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 (Εmail):  

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον συνοπτικό διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 09/2020 και αντικείμενο την συντήρηση των ψυκτικών 

συγκροτημάτων, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

• έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.    

• οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

• όλα τα μέρη των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

• ο προσφέρων διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών 

συντήρησης. 

• oι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ όπως 

αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει. 

 

 

Ημερομηνία:               

 

 Ο/Η Δηλ. 

 

 (Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Παράρτημα VΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι 

μια υπεύθυνη δήλωση που χρησιμοποιείται σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων από 

δημόσιους αγοραστές και επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη 

εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Χάρις στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη 

αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης 

στην ΕΕ, κάτι που απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. Από τον 

Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  

Το ΕΣΗΔΗΣ παρέχει την παρούσα δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία (PromitheusESPDint) για αγοραστές, 

υποβάλλοντες προσφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ 

σε ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί επιγραμμικά (online), να αποθηκευθεί 

ηλεκτρονικά ή/και να τυπωθεί και να αποσταλεί στον αγοραστή μαζί με την υπόλοιπη προσφορά. 

Εάν η διαδικασία εκτελείται ηλεκτρονικά, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να 

υποβληθεί ηλεκτρονικά. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης  μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, εφόσον οι πληροφορίες παραμένουν ορθές. Οι 

υποβάλλοντες προσφορά είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

υπόκεινται σε δίωξη, σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, 

απόκρυψης πληροφοριών ή αδυναμίας προσκόμισης δικαιολογητικών. 

Για την συμπλήρωσή του παρακαλούμε να συνδεθείτε στην παρακάτω διεύθυνση 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ως οικονομικός φορέας και αφού επιλέξετε την ανάγνωση 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ να τηλεφορτώσετε το αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας το έγγραφο ΤΕΥΔ της 

αναφερόμενης διακήρυξης. 

 




