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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 
 
Προϋπολογισμός :  30.291,00 € πλέον Φ.Π.Α.24% 
 
Αριθμ. Μελέτης :  30/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
Αρ.Πρωτ.:    6415 / 18-05-2020 

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 
Κωδικός CPV : 50413200-5, 35111320-4 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  30.291,00€ πλέον  Φ.Π.Α. 24%  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, 6.000,00€) 

 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», πλην 

των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του άρθρου 209 της παρ.5 του άρθρου 223, 

του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, της παρ.7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 

268, 

2. Την εγκύκλιο 2 με αριθμ.πρωτ. 2037/11-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.3463/2006, 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της περίπτωσης β’ της παρ.VII του άρθρου 172, της παρ.8 του 

άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού. 

5. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

6. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-03-2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές 

ρυθμίσεις.  
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7. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια». 

9. Του ν. 3548/2007 (Α΄68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

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

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

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

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

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

16. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

17. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης I)) 

18. Το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α΄/01-04-2019 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

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

20. Την με αριθμ. 30/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (Ορθή Επανάληψη ως προς την 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ όπως προκύπτει με το από 22-11-2019, έγγραφο της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών), ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.560,84 ΕΥΡΩ (€) ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (6.000,00 €), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 
ΕΤΗ». 

21. Το με αριθμ. πρωτ. 17855/27-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005919732) Πρωτογενές Αίτημα του Αναπληρωτή 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας . 

22. To υπ. αριθμ. 5142/13-04-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, περί της αναγκαιότητας για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ». 

23. Την 273/5334/21-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006592856) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία 

εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 12.520,28€, για το έτος 2020, που αφορά την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ (Πολυετής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 
ύψους 37.560,84€). 

24.  Την απόφαση  154/2020  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση της με αρ.30/2019 Μελέτης  της 
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Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
3 ΕΤΗ». 

προκηρύσσει 

      Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ». 

 Άρθρο 1ο:  Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας 

Αναθέτουσα Αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) 

      ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Οδός :   Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη   

Τηλ.  :    2311 236100 

FAX   :    2311 236100  

E-mail :    ota@otenet.gr  

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. 

Κεντρικής Μακεδονίας Φράγκων 6-8 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 26, 2ος όροφος, την  01-06-2020 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09:30 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιων της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2ο: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών – Παροχή διευκρινήσεων 

Τα έγγραφα της σύμβασης  κατά την έννοια της περ.14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2014 για τον 

παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Η προκήρυξη της σύμβασης. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμό 30/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

5. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 

επί όλων των ανωτέρω. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη, παραρτήματα 

κλπ) είτε από το Τμήμα Περιουσίας,  Προμηθειών και Αποθηκών  Διαχείρισης Υλικού του Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας (Φράγκων 6-8 2ος όροφος, γραφείο 206), τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του 

ενδιαφερομένου στο e-mail : promithies@fodsakm.gr.  

 Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται 

εγγράφως από τους ενδιαφερομένους μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι  τις  26-05-2020, ημέρα Τρίτη . Οι πληροφορίες ή διευκρινήσεις 

παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 

την  28-05-2020, ημέρα Πέμπτη  εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 

 

mailto:promithies@fodsakm.gr
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Άρθρο 3o : Αντικείμενο του διαγωνισμού    

1. Ο διαγωνισμός αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ», 

της με αριθμ. 30/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Περιφειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών και της προμήθειας της 30/2019 Μελέτη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας .  

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μια ομάδα ή και για τις τρεις. Σε κάθε περίπτωση προσφορά  η  
οποία  θα  αφορά μέρος  της  κάθε  ομάδας  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

4. Επισημαίνεται ότι  για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, 

το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα 

μεταβολής υφίσταται  μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4o : Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών συντήρησης και της προμήθειας του πυροσβεστικού εξοπλισμού, 
ανέρχεται στο ποσό των 37.560,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης 
(6.000,00 €) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.  
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

1η ΟΜΑΔΑ (Συντήρηση – περαιτέρω συντήρηση – υδραυλικός έλεγχος υφιστάμενων πυροσβεστήρων – Όλοι οι 
χώροι) : 17.655,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. 
2η ΟΜΑΔΑ (Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού και αναλωσίμων – Όλοι οι χώροι): 3.636,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
24%. 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 6.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. 
3η ΟΜΑΔΑ (Υπηρεσίες Συντήρησης – ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Κ.Δ.Α.Υ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ): 3.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.  
Η σύμβαση θα είναι για (3) έτη και θα αφορά τη συντήρηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού καθώς και την 

προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου πυροσβεστικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 

Άρθρο 5o : Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το κόστος της προμήθειας της σύμβασης  που ανέρχεται στο ποσό των  30.291,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24%, θα 

βαρύνει τους: 

 Κ.Α 20.7135.001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.» και 

  Κ.Α 20.6265.001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.» 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και τους αντίστοιχους των επόμενων ετών (πολυετής υποχρέωση) του 

Περιφερειακού Συνδέσμου . 

Άρθρο 6o : Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά 

ΟΜΑΔΑ ειδών/υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ΟΜΑΔΑ ή και για το σύνολο 

των ΟΜΑΔΩΝ. Σε κάθε περίπτωση προσφορά η οποία θα αφορά μέρος  της κάθε ομάδας  θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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Άρθρο 7o : Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών  -  Τόπος Διενέργειας του 

διαγωνισμού   

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό,  ορίζεται η  01-06-2020, 

ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα 

διεξαχθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Φράγκων 6-8.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δε  διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Εκτελεστικής  

Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Συνδέσμου.  Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Άρθρο 8ο: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με κατάθεσή τους στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 

φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 

7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές  υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Α) η λέξη «Προσφορά», 

Β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

Γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

Δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

Ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.(άρθρο 92 παρ. 1 του Ν.4412/16) 

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

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

9 της παρούσας διακήρυξης, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ.2 του 

παρόντος άρθρου. 
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Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει την κυρίως προσφορά (οικονομική) αποτελούμενη από το 

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στη 30/2019 Μελέτη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του 

διαγωνισμού και αφορά την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ». 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της  5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών,  δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής 

της προθεσμίας που καθορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσης.  

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την 

εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη 

κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 

 

Άρθρο 9ο: Περιεχόμενο φακέλου  «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: 

 Α)  τυποποιημένο έντυπο του άρθρου 15 της παρούσης. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Β) Τα αποδεικτικά έγγραφα του προσφέροντος  Οικονομικού Φορέα ως εξής: 

α) Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου και όλων των μελών – 

εταίρων της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. 

β) Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά συμμετοχής 

συμπεριλαμβάνονται: 

-  Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν 

τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο 

του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

-  Το τελευταίο καταστατικό καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα 

του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως 

εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
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Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν 

την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη 

νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. 

Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης.  

3. Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»: 

Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει εντός του ξεχωριστού 

σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πλήρης και σαφής τεχνική περιγραφή του 

προσφερόμενου είδους όπως ακριβώς περιγράφεται στη 30/2019 Μελέτη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).  

Συγκεκριμένα,  

 η εταιρεία που θα αναλάβει να προμηθεύσει όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένη 

σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά 

πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε με την  Κ.Υ.Α. 

17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1218) και επιπροσθέτως θα πρέπει να διαθέτει και πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001:2008 ή νεότερο σχετικό με την εμπορία πυροσβεστήρων και ειδών πυρασφάλειας και 

πυροπροστασίας. Για όλα τα ανωτέρω υλικά που απαιτείται να είναι πιστοποιημένα θα κατατεθούν με την τεχνική 

προσφορά και τα σχετικά πιστοποιητικά – εγκρίσεις ποιότητάς τους. 

 Για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και τοποθέτησης, γίνεται δεκτή η προσφορά του συμμετέχοντος με δάνεια 
εμπειρία με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σε περίπτωση κατακύρωσης, του υπευθύνου της 
εταιρείας που του παράσχει την εμπειρία, ότι συναινεί να του δανείσει την εμπειρία του. 

 Για την ΟΜΑΔΑ 3, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν αν το επιθυμούν, μετά από ενημέρωση στην υπηρεσία 

και κατόπιν ραντεβού, τις εργάσιμές μέρες και ώρες, να προσέλθουν πριν την κατάθεση του φακέλου προσφοράς 

τους, στους χώρους του ΣΜΑ Ευκαρπίας (Δ. Παύλου Μελά) και του ΚΔΑΥ Ταγαράδων,  για την ορθή αποτύπωση του 

συστήματος πυρόσβεσης-πυροπροστασίας, ή να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο υπάλληλο για οποιαδήποτε 

πληροφορία χρειάζονται, έτσι ώστε να έχουν πιο ορθή και αντικειμενική εικόνα της υπάρχουσας υποδομής και 

κατάστασης του.  

 

4. Φάκελος «Οικονομική προσφορά» 
Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα για το σύνολο του Προϋπολογισμού της μελέτης 30/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) .  

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα δίνεται ανά είδος. Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει σφραγίδα του διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και 

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή 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 έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Στη τιμή αυτή είτε αναφέρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις,  καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών  με 

τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα και την αριθμ. 30/2019 Μελέτη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που θα απορρέουν από τη σχετική 

νομοθεσία για την ασφάλιση του προσωπικού του, που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας  και 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. 
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2.  Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

 3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά ανά ομάδα προϋπολογισμού. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της 

προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 

υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσης (σημειώνεται ότι τόσο 

στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 

φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ 

εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

Ν.4412/2016 (λόγω των εκτάκτων συνθηκών και των μέτρων αποφυγής διάδοσης του Covid-19, η επιτροπή δύναται 

να λάβει κατάλληλα μέτρα σχετικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία των συμμετεχόντων προκειμένου να 

εξασφαλίζεται εντός της δημόσιας υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει συνωστισμός-συγχρωτισμός και συγχνωτισμός).  

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 

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

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

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 

και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 

φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους 

λόγους αποκλεισμού τους.  

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

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
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ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών 

κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' 

οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μια απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Συνδέσμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 

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

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές . 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας (10) δέκα  ημερών από 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στα  άρθρα 14 & 16 της παρούσης. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

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

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου, 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 τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από 

τις αρμόδιες αρχές (αρθ.43 του ν.4605/2019). Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως 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 παράγραφος 

5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 

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

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, 

ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Εκτελεστική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Εκτελεστική  Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

105 , και 106 του Ν. 4412/2016. 

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

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

με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν 

παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση, κατόπιν αιτήματός τους,  των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει 

σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης . 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, απορρίπτεται η προσφορά του και η 

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

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 

4412/2016. 
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται 

η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται 

περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις 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 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 εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

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

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

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 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, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και  

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 τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

4. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς 

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

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 

δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός φορέας 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

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

β) Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.  

γ) Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης. 

δ) Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.  

ε) Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 

έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  
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στ) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση 

με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.  

ζ) Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

η) Δεν είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

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

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση. 

8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, 

η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παρόν άρθρο ώστε να 

διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της υπό ανάθεση 

σύμβασης. 

Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την καταλληλότητα 

για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή  

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 

αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους. 

Άρθρο 15: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς  συμπληρώνουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας, 
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  το τυποποιημένο έντυπο της παρ. (4)  

κατά περίπτωση, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή  (Ν. 4497/2017 παράγραφος 13 του άρθρου 107, τροποποίηση του Ν. 

4412/2016), με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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, για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

προσφορών (Άρθρο 43, παρ. 6 άρθρο 79Α του Ν.4605/2019) .  

 

Σημείωση: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς 

μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 

αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά 

μέσα του άρθρου 16 από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Επισυνάπτεται τυποποιημένο έντυπο  (βλέπε παράρτημα ΙΙ) 

Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της 

παρούσης, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, και 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) της παρούσης.  

β. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ποινικό μητρώο), την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 (πιστοποιητικό 

ΣΕΠΕ) και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (μη εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ) εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 

2 του άρθρου 73 (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 (πιστοποιητικό 

επιμεκλητηρίου,  μητρώου), τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον 

έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

γ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 12 και 13 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. Η 

πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 14 αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της ένωσης . 
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δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. Εάν η ισχύς αυτών έχει λήξει ήδη κατά το χρονικό 

διάστημα που ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται από την αναθέτουσα αρχή να τα προσκομίσει, τότε οφείλει να 

προσκομίζει τα σχετικά δικαιολογητικά επικαιροποιημένα, με ημερομηνία έκδοσης αυτών μετά την κοινοποίηση 

της  σχετικής πρόσκλησης υποβολής τους. 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

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

αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον 

αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας σε αυτήν. 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και 

στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη του, όσο και για το απασχολούμενο σε αυτόν 

προσωπικό. 

δ. για την παράγραφο 3 του άρθρου 13 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς1.  

ε. για το άρθρο 14 της παρούσας: Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημοσία 

αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

                                                           
1

 Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού 
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στ. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13 της παρούσας Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης  δεν τελούν υπο διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 

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

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και 3 του 

άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

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

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 

άρθρου 81 του ν.4412/2016. 

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

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Επισυνάπτονται Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομικών Προσώπων Οικονομικών φορέων (βλέπε παράρτημα VΙ) 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές για όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ισχύουν για περίοδο εκατόν ογδόντα (180)  ημερών  

από την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο 

ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας πριν από την λήξη της, και κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό 

διάστημα. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή απευθύνει ερώτημα 

προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 
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Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές  περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το χρόνο διάρκειας ισχύος της σύμβασης), 

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. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

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

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 

παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επισυνάπτεται υπόδειγμα   (βλέπε παράρτημα ΙV) 

Άρθρο 19: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από την τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
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περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 

προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα 

από γνώμη της επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων,  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της 

ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ταχυδρομείο ή 

άλλο κατάλληλο μέσο, φαξ ή συνδυασμό των ανωτέρω μέσων ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 

κ.α.),  μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής,  αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς  δεκτή από την 

Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της 1ης παραγράφου  και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 
18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης της 1ης παραγράφου αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  
 
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 

έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από 

τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 

εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη 

είτα από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτα από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συναχθεί το έγγραφο (Ν. 4497/2017 παράγραφος 14 του άρθρου 107, τροποποίηση του Ν. 

4412/2016).  

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από 
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το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

5. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή 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 έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (αρθ 43 του ν. 4605/2019). 

Άρθρο 21: Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου  

 Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμού 

κύριας ή /και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του 

ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις ή των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων ή 

οργανισμών. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να έχει ασφαλίσει αντίστοιχα το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του 

που δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το 

ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάξει τον Εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε 

διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου. 

 Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια είδη ανταποκρίνονται 
πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους από υλικό άριστης ποιότητας 
και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα.  

 
Άρθρο 22: Προαίρεση 
Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης Σύμβασης δυνάμει ρήτρας δικαιώματος προαίρεσης για τα επιπλέον είδη της 
Ομάδας 2. 
Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης δύναται να ασκηθεί κατά τον χρόνο εκτέλεσης της αρχικής 
Σύμβασης. 
Με τη ρήτρα δικαιώματος προαίρεσης παραχωρείται στην Αναθέτουσα Αρχή το διαπλαστικό δικαίωμα όπως διά 
μονομερούς δηλώσεως βουλήσεως και άνευ συμπράξεως του δεσμευόμενου Αναδόχου να ενεργοποιήσει τη 
Σύμβαση αυτή.  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να προσέλθει για την 
υπογραφή Σύμβασης μέσω της οποίας θα αναλάβει την υποχρέωση προμήθειας των ειδών που περιγράφονται 
στο αντικείμενο του διαγωνισμού με το τίμημα της αρχικής Σύμβασης.  
Σε ουδεμία περίπτωση η ως άνω Σύμβαση προαίρεσης δεν μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωματική σύμβαση του 
άρθρου 132 του Ν 4412/2016. 
 
Άρθρο 23: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης δυνάμει του άρθρου 

132 του Ν.4412/2016, 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 13 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

Αρθρο 24:  Ατύχημα και Ζημιές  

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη 

τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ατυχήματα και αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο 

τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία του κλπ., σε 

πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία (Δημοσίου, ή τρίτων), αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία για 

την αποφυγή ατυχημάτων σε προσωπικό και ζημιών σε εξοπλισμό. 

Άρθρο 25 : Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας ή/και υπηρεσίας θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού παραστατικού 
προμήθειας/παροχής υπηρεσιών, ως προς τις ΟΜΑΔΑ 1 και ΟΜΑΔΑ 3  και τμηματικά με εντάλματα που θα 
εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή  ως προς την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 2. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Ως προς τα 
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 
147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Περιφερειακού 
Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 
Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». (ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ) 

Άρθρο 26 : Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Η Τεχνική έκθεση -Τεχνικές προδιαγραφές 

6.  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Άρθρο 27: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής 

της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Άρθρο 28: Τόπος και χρόνος εκτέλεσης υπηρεσιών  

Τόπος παράδοσης όπως αναφέρεται στον Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΥΤΑ/ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  
Δήμος: Λαγκαδά 
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Θέση: Ερυθρά Καμέλη 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2394028071/72/79/85 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΤΑ/ΜΕΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 

Δήμος: Θέρμης 
Θέση: Καλαμάκι 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2392092465 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΚΔΑΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ  

Δήμος: Θέρμης 
Θέση: Καλαμάκι 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2392091358 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 

Δήμος: Θέρμης 
Θέση: Καλαμάκι 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2392091920 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 

Δήμος: Ωραιοκάστρου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310686083 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 

Δήμος: Θέρμης 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310478199 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΣΜΑ Ν.Ζίχνης 

Δήμος: Ν.Ζίχνης 
Θέση: Εκτός σχεδίου περιοχή 1100m ανατολικά του οικισμού Μεσορράχης 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310478199 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΝΟΜΟΣ: Χαλκιδικής 
Θέση: Αχλαδώνας 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310508794 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΝΟΜΟΣ: ΠΙΕΡΙΑΣ 
Θέση: Μπουφόλακας 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310508794 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΥΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310508794 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΣΜΑ Ευκαρπίας (Όπισθεν ΤΙΤΑΝ) 

ΝΟΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ Τηλ. Επικοινωνίας: 2310685099 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη κέντρο. 

Δήμος: Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Φράγκων 6-8 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2311 236100 
 
Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική διάρκεια τρία (3) 

έτη. 

Άρθρο 29: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις 

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 
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Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στον Τύπο, τοιχοκολλείται στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας,  θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας 

(http://www.fodsakm.gr.). 

Άρθρο 30:Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο 

Περιφερειακός Σύνδεσμος.  

 

Άρθρο 31: Ματαίωση  διαδικασίας  

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 

του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε 

το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 
 
  Αρ. Μελέτης :  30/2019 
  Προϋπολογισμός :   30.291,00 € πλέον Φ.Π.Α.24% 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

 Η παρούσα έκθεση αφορά τη συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού, καθώς και την 
προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου πυροσβεστικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του 
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας 
για 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 
     Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 
σύμφωνα με τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 
     Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών συντήρησης και της προμήθειας του πυροσβεστικού 
εξοπλισμού, ανέρχεται στο ποσό των 37.560,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του 
δικαιώματος προαίρεσης (6.000,00 €) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 
Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μια ομάδα ή για περισσότερες πλην όμως η προσφορά για την 
ομάδα θα είναι για όλα τα είδη. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
Ο συντάξας 

Θεσσαλονίκη  18/11/2019 
 
 
 
 

Στέφανος Τράικος 
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

mailto:ota@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8  
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX .(2310) 508787  
E-mail : ota@otenet.gr 

 
             
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 
 
  Αρ. Μελέτης :  30/2019 
  Προϋπολογισμός :   30.291,00 € πλέον Φ.Π.Α.24% 

 
 
 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Η παροχή υπηρεσιών θα είναι για (3) έτη και θα αφορά τη συντήρηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού 
του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες που θα εκτελέσει για τη 
συντήρηση των πυροσβεστήρων ο ανάδοχος περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα του ΦΕΚ 52 
τεύχος Β του 2005. 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια, συντήρηση, περαιτέρω συντήρηση, υδραυλική 
δοκιμή πυροσβεστικών υλικών είναι : 

 
Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ABC 40% : 
 

 Πυροσβεστήρας, ξηρής σκόνης ABC 40%, με δοχείο χωρητικότητας 6 kgr,Προωθητικό αέριο : Άζωτο 
(Ν2), Πιστοποίηση :  ΕΛΟΤ ΕΝ 3, ΕΛΟΤ ΕΝ 615, ΕΛΟΤ 1279 & CE marked 

 
Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 : 
 

 Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του άνθρακα CO2, με δοχείο χωρητικότητας 6kgr, Πιστοποίηση :  ΕΛΟΤ 
ΕΝ 3, ΕΛΟΤ ΕΝ 615, ΕΛΟΤ 953 & CE marked 

 
Υδραυλικά Εξαρτήματα 
 

 Ρακόρ 2’’ αλουμινίου (ζεύγος αρσενικό θηλυκό) πιστοποιημένο κατά  DIN 

 Βάνα 2’’ αντιπαγωτική 

 Δεμένος πυροσβεστικός σωλήνας 1 3/4'', 15 bar (τα ρακόρ θα συμπεριλαμβάνονται) με πάσο για 
βάνες 

  
Αισθητήρες καπνού 
 
Αισθητήρες καπνού απλοί 

mailto:ota@otenet.gr
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Η εταιρεία που θα αναλάβει να προμηθεύσει όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένη 
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην 
αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε 
με την  Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1218) και επιπροσθέτως θα πρέπει να διαθέτει και 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή νεότερο σχετικό με την εμπορία πυροσβεστήρων 
και ειδών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Για όλα τα ανωτέρω υλικά που απαιτείται να είναι 
πιστοποιημένα θα κατατεθούν με την τεχνική προσφορά και τα σχετικά πιστοποιητικά – εγκρίσεις 
ποιότητάς τους. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
 
Ο ανάδοχος θα λάβει υπ’ όψη του ότι κατά την διάρκεια της παραλαβής των πυροσβεστήρων, για να μην 
υπάρξει μείωση της πυροπροστασίας στους χώρους και στα οχήματα της υπηρεσίας και για όσο χρονικό 
διάστημα θα διαρκέσει η συντήρηση, θα αντικαταστήσει αυτούς με κατάλληλους προς χρήση δικούς του, 
την ευθύνη των οποίων θα φέρει η υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των δικών της. Σε καμιά περίπτωση 
κανένα  κτίριο ή όχημα δεν θα παραμένει χωρίς τη στοιχειώδη πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) για όσο 
χρόνο διαρκεί η συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστήρων. Άρα κατ’ επέκταση στην ευθύνη του 
αναδόχου είναι η παράδοση και η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν 
και από όπου αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις). 
Ο ανάδοχος θα υπογράφει και θα σφραγίζει με ευθύνη του, το ειδικό κόκκινο βιβλίο στο οποίο θα 
σημειώνονται όλες οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί καθώς και οι επισκευές που οφείλονται σε φθορές 
χρήσεως, ενώ μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών συντήρησης είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις 
καλής λειτουργείας  κλπ, που απαιτούνται από την σχετική νομοθεσία και αποδεικνύουν τη σωστή 
συντήρηση των πυροσβεστήρων. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι υπηρεσίες συντήρησης  του  μόνιμου συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας αφορά τον 
έλεγχο και την επισκευή των ήδη εγκαταστημένων συστημάτων πυρόσβεσης-πυροπροστασίας καθώς και 
τον έλεγχο και αναγόμωση, των πυροσβεστήρων και προμήθεια νέων και τα  οποία βρίσκονται στους 
χώρους: 

1. ΣΜΑ Ευκαρπίας (Δ.Παύλου Μελά) 
2. ΚΔΑΥ Ταγαράδων  

Για το ΣΜΑ Ευκαρπίας η συντήρηση, ο έλεγχος και η επισκευή: 

 Μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου 
 Αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης-αναγγελίας πυρκαγιάς. 
 Χειροκίνητου συστήματος συναγερμού. 
 Φωτισμού ασφαλείας. 
 Πυροσβεστήρων (έλεγχο και αναγόμωση των υπαρχόντων πυροσβεστήρων και η 

προμήθεια νέων εφόσον υπάρχει έλλειψη, βάσει του  Σχεδίου Τελικής Μελέτης Εφαρμογής 
(10/2011) του Περιφερειακού Συνδέσμου,). 

 Δίδυμου αντλητικού νερού χρήσης – νερού ύδρευσης(Χώρος εγκατάστασης πιεστικών). 
 Ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους 75KVA 
 Δεξαμενής νερού-πυρόσβεσης η οποία αποτελείται από τις επιμέρους: 

1. Δεξαμενή Ύδρευσης 
2. Δεξαμενή Πυρόσβεσης 

Η περίοδος ελέγχου-συντήρησης και επισκευής των εγκατεστημένων συστημάτων πυρόσβεσης-
πυροπροστασίας θα έχει τριετή διάρκεια, όσο θα είναι και η διάρκεια της σύμβασης και θα γίνεται 
υποχρεωτικά από τον ανάδοχο ανά εξάμηνο και κατά προτίμηση τους μήνες μεταξύ Οκτωβρίου και 
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Μαΐου πριν ή μετά από την αντιπυρική περίοδο, μετά από ειδοποίηση στον υπεύθυνο του αρμόδιου 
τμήματος, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, στην οποία οφείλει  να κάνει λεπτομερή έλεγχο και 
επιθεώρηση όλων των μονάδων (συστήματα πυρανίχνευσης [fire dectect sensors, πίνακες ελέγχου κα], 
συστήματα πυρόσβεσης [αντλίες πυρόσβεσης και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος], βοηθητικό φωτισμό και 
συστήματα αναγγελίας κινδύνου) και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός ενώ ο τακτικός 
έλεγχος θα βεβαιώνεται σε έντυπο ελέγχου που θα καταθέτει κάθε φορά στην υπηρεσία. 
Όσον αφορά τη συντήρηση του Η/Ζ θα περιλαμβάνει αλλαγή αναλώσιμων (λαδιών, φίλτρων λαδιού, 
αέρα, πετρελαίου, φλαντζών κτλ) και θα δοκιμάζει την αυτόματη λειτουργία της γεννήτριας. 
Για την πυροσβεστική αντλία η συντήρηση θα περιλαμβάνει εάν χρειαστεί αντικατάσταση σαλαμάστρας, 
στυπιοθλήπτη και αντικατάσταση των αναλωσίμων (λαδιών, φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου, 
φλαντζών κτλ) της γεννήτριας.  
Τα έξοδα για τα αναλώσιμα (Λάδια, Φίλτρα κτλ) θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση σε κάποιες συσκευές του 
συστήματος, ή στο σύστημα γενικότερα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός συντόμου χρονικού 
διαστήματος να αποκαταστήσει την βλάβη ή την ζημιά που θα προκληθεί, με δικά του έξοδα και 
προσωπικό.  
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή, αδιάλειπτη, απρόσκοπτη και ασφαλή 
λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν αν το επιθυμούν, μετά από ενημέρωση στην υπηρεσία και κατόπιν 
ραντεβού, τις εργάσιμές μέρες και ώρες, να προσέλθουν πριν την κατάθεση του φακέλου προσφοράς 
τους, στους παραπάνω χώρους,  για την ορθή αποτύπωση του συστήματος πυρόσβεσης-πυροπροστασίας, 
ή να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο υπάλληλο για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζονται, έτσι ώστε να 
έχουν πιο ορθή και αντικειμενική εικόνα της υπάρχουσας υποδομής και κατάστασης του. 
 

Περιγραφή Πυροσβεστικού συστήματος ΣΜΑ Ευκαρπίας 

     
 

Αποτελείται από ζεύγος γεννήτριας με κινητήρα Diesel και ηλεκτρικής αντλίας. 
 Η έξοδος της γεννήτριας είναι 27 KW.  
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Η αντλία είναι τριφασική με ισχύ 30 ΗΡ, 39 Α με συνδεσμολογία τρίγωνο αστέρα. Η παροχή είναι 46 cm3/h 
το Η=75 και τύπου ΕΑ 50Β1. 

 

Περιγραφή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους  

  
 
 

    
 

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι τύπου R4105ZD1-1 και ονομαστικής ισχύος 61 KW, 1500 rpm 
τριφασικό 230/400 V.   

 
Το κόστος της προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης του νέου πυροσβεστικού εξοπλισμού, καθώς 

και της συντήρησης υφιστάμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Περιφερειακού 
Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα βαρύνει τον: 

 

 Κ.Α 20.7135.001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.» και 

  Κ.Α 20.6265.001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.» 

 
Τα ποσά θα επιμεριστούν ως εξής: 
2020: 10097 €, 2021: 10097 €, 2022: 10097 € χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 





7 

 

 
Τα CPV είναι τα ακόλουθα: 
 

Υπηρεσίες επισκευής συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης  CPV: 50413200-5 

Φορητοί Πυροσβεστήρες CPV: 35111320-4 

  
 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  18/11/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στέφανος Τράικος 
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  18/11/2019 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοίκησης και Επίβλεψης 
Τεχνικών Έργων-Τεχνικών 
Μελετών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α΄Βαθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  18/11/2019 

Η  Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Τάτση 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8  
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX .(2310) 508787  
E-mail : ota@otenet.gr 

 
             
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 
 
  Αρ. Μελέτης :  30/2019 
  Προϋπολογισμός :   30.291,00 € πλέον Φ.Π.Α.24% 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της σύμβασης 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για τους χώρους ευθύνης του 
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με κριτήριο την πλέον συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον οικονομική 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική διάρκεια τρία (3) 
έτη. 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 
1. Την Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 

καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας 
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. 
κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

2. Το Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

3. Το Ν. 2859/2000 (Α’248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», πλην των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του άρθρου 
209 της παρ.5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, της παρ.7 του 
άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268, 

5. Την εγκύκλιο 2 με αριθμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν.3463/2006, 

6.   Το Ν. 3548/2007(Α’68) Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις. 

mailto:ota@otenet.gr
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7. Τις διατάξεις  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της περίπτωσης β’ της παρ.VII του 
άρθρου 172, της παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196, 

8. Το Ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις» 

9. Το Ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίου Συμβάσεων.» 

10. Το Ν. 4129/2013 (Α’52) «Κύρωση του κώδικα Νόμων για το ελεγκτικό συνέδριο» 
11. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» πλην των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9, 
12. Το Ν. 4250/2014 (Α’74) «Διοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 
(Α’107) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7της 16/02/2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

13. Το Ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

14. Το π.δ 28/2015 (Α’34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 

15. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

16. Το ΠΔ 80/2016 (Α’145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και 
Την απόφαση  …………………… της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» (μελέτη υπ’αριθμ    30/2019  της προμήθειας): 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο   
Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Η Σύμβαση 
β) Η Διακήρυξη 
γ) Η οικονομική προσφορά 
δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε) Η Τεχνική έκθεση 
στ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Χρόνος παραλαβής υλικών 
    Η παραλαβή του πυροσβεστικού εξοπλισμού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο (ισχύς σύμβασης:3 έτη από την 
υπογραφή της σύμβασης). 
Δικαίωμα προαίρεσης 
Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης Σύμβασης δυνάμει ρήτρας δικαιώματος προαίρεσης για τα επιπλέον 
είδη της Ομάδας 2. 
Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης δύναται να ασκηθεί κατά τον χρόνο εκτέλεσης της αρχικής 
Σύμβασης. 
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Με τη ρήτρα δικαιώματος προαίρεσης παραχωρείται στην Αναθέτουσα Αρχή το διαπλαστικό δικαίωμα 
όπως διά μονομερούς δηλώσεως βουλήσεως και άνευ συμπράξεως του δεσμευόμενου Αναδόχου να 
ενεργοποιήσει τη Σύμβαση αυτή.  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να προσέλθει 
για την υπογραφή Σύμβασης μέσω της οποίας θα αναλάβει την υποχρέωση προμήθειας των ειδών που 
περιγράφονται στο αντικείμενο του διαγωνισμού με το τίμημα της αρχικής Σύμβασης.  
Σε ουδεμία περίπτωση η ως άνω Σύμβαση προαίρεσης δεν μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωματική. 
Σύμβαση του άρθρου 132 του Ν 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης υλικών 
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-
08-2016), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
  Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
   Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Α.Παραλαβή υλικών 
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 221.  
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός 
έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:  
α) Με μακροσκοπική εξέταση.  
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  
γ) Με πρακτική δοκιμασία.  
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή 
και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.  
3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η 
σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση, 
μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 
απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν 
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από 
την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  
α) να παραλάβει το υλικό,  
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης,  
γ) να απορρίψει το υλικό. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
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Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 
δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον 
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά 
τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και 
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.  
5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 
221 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 
παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια 
επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ 
νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, 
εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 
επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή 
ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου 
ταμείου.  
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  
7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό 
σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που 
παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το 
Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.  
8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 
κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση 
είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό 
έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 
άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το 
αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 
εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art214_13
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Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία 
από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος 
εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση 
παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το 
αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.  
9. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από τον φορέα. 
 
 
 
B. Παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών 
 
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής:  
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.  
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220. 
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
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εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης 
 
7.1 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Εκτελεστική Επιτροπή 
κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
 
 
7.2 Τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών εγκατάστασης – τοποθέτησης 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής του πυροσβεστικού 
εξοπλισμού, με το απαιτούμενο προσωπικό όπου απαιτείται. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή νεότερο σχετικό με την εμπορία πυροσβεστήρων και ειδών 
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Γίνεται δεκτή η προσφορά του συμμετέχοντος με δάνεια εμπειρία με 
την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σε περίπτωση κατακύρωσης, του υπευθύνου της 
εταιρείας που του παράσχει την εμπειρία, ότι συναινεί να του δανείσει την εμπειρία του. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
    
 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται 
σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
     Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 
να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 
προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
     Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της 
σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας - υπηρεσίας ή σε περίπτωση που η παροχή προμηθειών 
ή υπηρεσιών είναι διαιρετή, αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος 
που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
Εγγύηση ποιότητας 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα στάδια εκτέλεσης 
των εργασιών. Θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, την 
τεχνογνωσία και το αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς τις 
προβλεπόμενες υπηρεσίες. Τα υλικά θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.   
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από 
κάθε παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι 
βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα 
δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 
Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη 
ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 
 
Αμοιβή του Παρόχου 
Η συμβατική αμοιβή του ανάδοχου είναι αυτή που προκύπτει με βάση την Οικονομική του Προσφορά, 
όπως τελικά αυτή διαμορφώνεται με την Απόφαση Ανάθεσης της Προϊσταμένης Αρχής.  
 
Νόμισμα αμοιβής Παρόχου 
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Τα τιμολόγια του ανάδοχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 
τον φορέα, θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Επίλυση   διαφορών  
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Έκπτωση αναδόχου – Διάλυση σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», 

β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 
β1) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια 
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 
την περίπτωση β' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 
οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η 
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς 
ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η 
έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)».  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της 
Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με το πρωτόκολλο παραλαβής των υπηρεσιών του ανάδοχου που 
εκδίδεται από την επιτροπή παραλαβής και την προβλεπόμενη έγκριση αυτού,  όπου βεβαιώνεται ότι 
έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης (ισχύς 
σύμβασης:3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης) και σύμφωνα με τη σύμβαση, και με την επιπλέον 





16 

 

προϋπόθεση ότι οι έλεγχοι και οι δοκιμές που διενεργήθηκαν απέβησαν επιτυχείς, καθώς και την 
αποπληρωμή του αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Αστική και ποινική ευθύνη του Αναδόχου 

 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή αποζημιώσεων έχοντας και 

κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών, ακόμη και αν αυτό 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη αυτού αλλά σε τυχαίο γεγονός.  

Όσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κλπ προκύπτουν λόγω της εκτέλεσης της υπηρεσίας (πχ πρόσθετες 
εγγυητικές επιστολές, πρόστιμα κλπ) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο της υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς την Αναθέτουσα Αρχή και ευθύνεται προσωπικά 
αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ατυχήματα και αποζημιώσεις για ζημιές 
που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του 
μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία του κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία (Δημοσίου, ή τρίτων), 
αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων σε προσωπικό και ζημιών σε εξοπλισμό. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Τόπος παράδοσης  
 

Τόπος παράδοσης όπως αναφέρεται στον Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Οι χώροι παράδοσης των πυροσβεστήρων είναι :  

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΥΤΑ/ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  
Δήμος: Λαγκαδά 
Θέση: Ερυθρά Καμέλη 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2394028071/72/79/85 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΤΑ/ΜΕΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 

Δήμος: Θέρμης 
Θέση: Καλαμάκι 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2392092465 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΚΔΑΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ  

Δήμος: Θέρμης 
Θέση: Καλαμάκι 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2392091358 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 

Δήμος: Θέρμης 
Θέση: Καλαμάκι 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2392091920 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 

Δήμος: Ωραιοκάστρου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310686083 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 

Δήμος: Θέρμης 
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Τηλ. Επικοινωνίας: 2310478199 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΣΜΑ Ν.Ζίχνης 

Δήμος: Ν.Ζίχνης 
Θέση: Εκτός σχεδίου περιοχή 1100m ανατολικά του οικισμού Μεσορράχης 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310478199 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΝΟΜΟΣ: Χαλκιδικής 
Θέση: Αχλαδώνας 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310508794 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΝΟΜΟΣ: ΠΙΕΡΙΑΣ 
Θέση: Μπουφόλακας 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310508794 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΧΥΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310508794 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΣΜΑ Ευκαρπίας (Όπισθεν ΤΙΤΑΝ) 

ΝΟΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ Τηλ. Επικοινωνίας: 2310685099 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη κέντρο. 

Δήμος: Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Φράγκων 6-8 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310508800 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ο έλεγχος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, των προς προμήθεια ειδών, της εκτέλεσης των εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
αντικείμενο της σύμβασης και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον/τους αναδόχους 
ασκούνται από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και τις αρμόδιες διευθύνσεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
Ουσιώδεις απαιτήσεις  
Γενικά οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαραβίαστες εκτός εάν αναφέρεται ρητά 
ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  18/11/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στέφανος Τράικος 
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  18/11/2019 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοίκησης και Επίβλεψης 
Τεχνικών Έργων-Τεχνικών 
Μελετών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α΄Βαθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  18/11/2019 

Η  Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Τάτση 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8  
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX .(2310) 508787  
E-mail : ota@otenet.gr 

 
             
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 
 
  Αρ. Μελέτης :  30/2019 
  Προϋπολογισμός :   30.291,00 € πλέον Φ.Π.Α.24% 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1                                                                                                                                          
(Συντήρηση – περαιτέρω συντήρηση – υδραυλικός έλεγχος υφιστάμενων 

πυροσβεστήρων – Όλοι οι χώροι) 
ΘΕΡΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 50kg Τροχήλατος TEM 1 25,00 € 25,00 € 

Pa 12kg TEM 2 14,00 € 28,00 € 

Pa 6kg TEM 6 12,00 € 72,00 € 

ΔΕΡΒΕΝΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  
  Τιμή/Μονάδας    

Pa 12kg TEM 1 14,00 € 14,00 € 

Pa 12kg Οροφής TEM 1 17,00 € 17,00 € 

CO2 5kg TEM 1 10,00 € 10,00 € 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 6kg TEM 6 12,00 € 72,00 € 

CO2 5kg TEM 3 10,00 € 30,00 € 

Pa 12kg  TEM 1 14,00 € 14,00 € 

Pa 12kg Οροφής TEM 1 17,00 € 17,00 € 

Pa 25kg  Τροχήλατος TEM 1 22,00 € 22,00 € 

 Πιεστικό συγκρότημα 50m
3 

/h και μανομετρικό 55μ 
αποτελούμενο από αντλία, αντλία  jockey 2.5 HP σύστημα 
αυτοματισμού, δικλείδες αντεπιστροφής -διακοπής και 
πιεστικό δοχείο 500 lit 10Atm.    

 TEM 1  190,00 € 190,00 € 

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 6kg TEM 70 12,00 € 840,00 € 

Pa 12kg TEM 26 13,50 € 351,00 € 

CO2 6kg TEM 22 12,00 € 264,00 € 

Pa 12kg Οροφής TEM 15 17,00 € 255,00 € 

Pa 50kg Τροχήλατος TEM 7 28,00 € 196,00 € 

Pa 1,2,3kg TEM 5 9,00 € 45,00 € 

CO2 45kg Τοπ. Εφαρμ. TEM 6 32,00 € 192,00 € 

CO2 50kg Τοπ. Εφαρμ. TEM 8 32,00 € 256,00 € 

 Πιεστικό συγκρότημα 45m3 /h και μανομετρικό 60μ 
αποτελούμενο από αντλία 18 ΗΡ, πετρελαιοκίνητη αντλία 
18ΗΡ, αντλία  jockey 2.5 HP σύστημα αυτοματισμού, 
δικλείδες αντεπιστροφής -διακοπής και πιεστικό δοχείο 300 
lit 10Atm. 

TEM 1 250,00 € 250,00 €  

mailto:ota@otenet.gr
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ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 6kg TEM 11 12,00 € 132,00 € 

Pa 50kg Τροχήλατος TEM 2 19,00 € 38,00 € 

ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 6kg TEM 14 12,00 € 168,00 € 

Pa 6kg Οροφής TEM 2 14,00 € 28,00 € 

CO2 2kg TEM 1 10,00 € 10,00 € 

Pa 25kg Τροχήλατος TEM 5 23,00 € 115,00 € 

ΣΜΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ     Τιμή/Μονάδας    

Pa  6kg TEM 9 12,00 € 108,00 € 

CO2 5kg TEM 4 10,00 € 40,00 € 

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 1,2,3 kg TEM 26 10,00 € 260,00 € 

Pa 6kg TEM 58 12,00 € 696,00 € 

Pa 50kg Τροχήλατος TEM 5 19,00 € 95,00 € 

Pa 25kg Τροχήλατος TEM 1 17,00 € 17,00 € 

Pa 12kg Οροφής TEM 1 15,00 € 15,00 € 

CO2 5kg TEM 9 10,00 € 90,00 € 

ΧΥΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 6kg TEM 9 12,00 € 108,00 € 

Pa 12kg TEM 1 13,00 € 13,00 € 

CO2 12kg  TEM 2 32,00 € 64,00 € 

Κ.Δ.Α.Υ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 6kg TEM 27 12,00 € 324,00 € 

Pa 50kg TEM 3 25,00 € 75,00 € 

Pa 1,2,3kg TEM 7 10,00 € 70,00 € 

Pa 12kg Οροφής TEM 2 15,00 € 30,00 € 

CO2 5kg TEM 5 10,00 € 50,00 € 

 CO2 2kg TEM 1 8,00 €  8,00 €  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 6kg TEM 1 12,00 € 12,00 € 

Pa 12kg TEM 2 13,00 € 26,00 € 

Pa 50kg TEM 1 25,00 € 25,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 6kg TEM 9 12,00 € 108,00 € 

Σύνολο για 3 έτη 17.655,00 
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ΟΜΑΔΑ 2                                                                                                                                          
(Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού και αναλωσίμων – Όλοι οι χώροι) 

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ     Τιμή/Μονάδας    

Ρακόρ αλουμινίου 2'' (ζεύγος αρσενικό θηλυκό) 
Πυροσβεστικής φωλιάς 

TEM 7 23,00 € 161,00 € 

Βάνα 2'' αντιπαγωτική Πυροσβεστικής φωλιάς TEM 7 50,00 € 350,00 € 

Εύκαμπτη μόνωση συνθετικού καουτσούκ 25mm για 
διαμετρο (ανά μέτρο) 

TEM 20 10,00 € 200,00 € 

Δεμένος πυροσβεστικός σωλήνας 1 3/4'', 15 bar, 20m, τα 
ρακόρ ουράς θα συμπεριλαμβάνονται (με πάσο για βάνες) 

TEM 7 185,00 € 1295,00 € 

Αισθητήρες καπνού  TEM 6 50,00 € 300,00 € 

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ     Τιμή/Μονάδας    

CO2 5kg TEM 1 100,00 € 100,00 €   

Επιτοίχια βάση για φορητούς πυροσβεστήρες 5 kg υψηλής 
αντοχής 

TEM 10 50,00 €   500,00 €   

Επιτοίχια βάση για φορητούς πυροσβεστήρες 6kg υψηλής 
αντοχής 

TEM 10 50,00 €   500,00 €   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 
  

Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 1 30,00 € 30,00 € 

Pa 12kg TEM 1 70,00 € 70,00 € 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 
  

Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 1 30,00 € 30,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ     Τιμή/Μονάδας    

CO2 5kg TEM 1 100,00 € 100,00 € 

Σύνολο 3636,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2      ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ                                                                                                                                    
(Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού και αναλωσίμων – Όλοι οι χώροι) 

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ/ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ /ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 

    Τιμή/Μονάδας    

Βάνα 2'' αντιπαγωτική Πυροσβεστικής φωλιάς TEM 20 50,00 € 1000,00 €   

Εύκαμπτη μόνωση συνθετικού καουτσούκ 25mm για διαμετρο (ανά μέτρο) TEM 50 10,00 € 500,00 €   

Αισθητήρες καπνού TEM 10 50,00 € 500,00 €   

Επιτοίχια βάση για φορητούς πυροσβεστήρες 5 kg υψηλής αντοχής TEM 10 50,00 €   500,00 €   

Επιτοίχια βάση για φορητούς πυροσβεστήρες 6kg υψηλής αντοχής TEM 10 50,00 €   500,00 €   

Pa 6kg TEM 20 30,00 € 600,00 €   

Pa 12kg TEM 20 70,00 € 1400,00 €   

CO2 5kg TEM 10 100,00 € 1000,00 €   

Σύνολο 6000,00 
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ΟΜΑΔΑ 3                                                                                                                                          
(Υπηρεσίες Συντήρησης – ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Κ.Δ.Α.Υ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ) 

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ     Τιμή/Μονάδας    

Υπηρεσίες Συντήρησης (2φορές /έτος) Υπηρεσίες 6 250,00 € 1500,00 € 

Κ.Δ.Α.Υ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ     Τιμή/Μονάδας     

Υπηρεσίες Συντήρησης (2φορές /έτος) Υπηρεσίες 6 250,00 € 1500,00 € 

Σύνολο 3000,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σύνολο ομάδων 1-3 24.291,00 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 6.000,00 

ΦΠΑ 24% 7.269,84 

ΣΥΝΟΛΟ 37.560,84 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  18/11/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στέφανος Τράικος 
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  18/11/2019 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοίκησης και Επίβλεψης 
Τεχνικών Έργων-Τεχνικών 
Μελετών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α΄Βαθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  18/11/2019 

Η  Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Τάτση 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8  
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX .(2310) 508787  
E-mail : ota@otenet.gr 

 
             
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 
 
  Αρ. Μελέτης :  30/2019 
  Προϋπολογισμός :   30.291,00 € πλέον Φ.Π.Α.24% 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

ΟΜΑΔΑ 1 
 

Του ενδιαφερόμενου ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………….., φαξ ……… email………….. 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ», τους 
αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρακάτω οικονομική προσφορά. 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1                                                                                                                                          
(Συντήρηση – περαιτέρω συντήρηση – υδραυλικός έλεγχος υφιστάμενων 

πυροσβεστήρων – Όλοι οι χώροι) 
ΘΕΡΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ     Τιμή/Μονάδας    

Pa 50kg Τροχήλατος TEM 1 
  

Pa 12kg TEM 2 
  

Pa 6kg TEM 6 
  

ΔΕΡΒΕΝΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  
  Τιμή/Μονάδας  

 
Pa 12kg TEM 1 

  
Pa 12kg Οροφής TEM 1 

  
CO2 5kg TEM 1 

  
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ     Τιμή/Μονάδας  

 
Pa 6kg TEM 6 

  
CO2 5kg TEM 3 

  
Pa 12kg  TEM 1 

  
Pa 12kg Οροφής TEM 1 

  
Pa 25kg  Τροχήλατος TEM 1 

  
 Πιεστικό συγκρότημα 50m

3 
/h και μανομετρικό 55μ 

αποτελούμενο από αντλία, αντλία  jockey 2.5 HP σύστημα 
αυτοματισμού, δικλείδες αντεπιστροφής -διακοπής και 
πιεστικό δοχείο 500 lit 10Atm.    

 TEM 1  
  

mailto:ota@otenet.gr




23 

 

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ     Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 70 
  

Pa 12kg TEM 26 
  

CO2 6kg TEM 22 
  

Pa 12kg Οροφής TEM 15 
  

Pa 50kg Τροχήλατος TEM 7 
  

Pa 1,2,3kg TEM 5 
  

CO2 45kg Τοπ. Εφαρμ. TEM 6 
  

CO2 50kg Τοπ. Εφαρμ. TEM 8 
  

 Πιεστικό συγκρότημα 45m3 /h και μανομετρικό 60μ 
αποτελούμενο από αντλία 18 ΗΡ, πετρελαιοκίνητη αντλία 
18ΗΡ, αντλία  jockey 2.5 HP σύστημα αυτοματισμού, 
δικλείδες αντεπιστροφής -διακοπής και πιεστικό δοχείο 300 
lit 10Atm. 

TEM 1 
  

ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ     Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 11 
  

Pa 50kg Τροχήλατος TEM 2 
  

ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ     Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 14 
  

Pa 6kg Οροφής TEM 2 
  

CO2 2kg TEM 1 
  

Pa 25kg Τροχήλατος TEM 5 
  

ΣΜΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ     Τιμή/Μονάδας  
 

Pa  6kg TEM 9 
  

CO2 5kg TEM 4 
  

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ     Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 1,2,3 kg TEM 26 
  

Pa 6kg TEM 58 
  

Pa 50kg Τροχήλατος TEM 5 
  

Pa 25kg Τροχήλατος TEM 1 
  

Pa 12kg Οροφής TEM 1 
  

CO2 5kg TEM 9 
  

ΧΥΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ     Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 9 
  

Pa 12kg TEM 1 
  

CO2 12kg  TEM 2 
  

Κ.Δ.Α.Υ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ     Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 27 
  

Pa 50kg TEM 3 
  

Pa 1,2,3kg TEM 7 
  

Pa 12kg Οροφής TEM 2 
  

CO2 5kg TEM 5 
  

 CO2 2kg TEM 1 
  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ     Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 1 
  

Pa 12kg TEM 2 
  

Pa 50kg TEM 1 
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ     Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 9 
  

Μερικό Σύνολο  
ΦΠΑ 24 % 

 
Σύνολο 

 
 
 
 

Ημερομηνία ……./…../2019                       Ο προσφέρων 
                                                                                                            (Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8  
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX .(2310) 508787  
E-mail : ota@otenet.gr 

 
             
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 
 
  Αρ. Μελέτης :  30/2019 
  Προϋπολογισμός :   30.291,00 € πλέον Φ.Π.Α.24% 

 
 
 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
ΟΜΑΔΑ 2 

 

Του ενδιαφερόμενου ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………….., φαξ ……… email………….. 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ», τους 
αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρακάτω οικονομική προσφορά. 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 2                                                                                                                                          
(Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού και αναλωσίμων – Όλοι οι χώροι) 

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ     Τιμή/Μονάδας    

Ρακόρ αλουμινίου 2'' (ζεύγος αρσενικό θηλυκό) 
Πυροσβεστικής φωλιάς 

TEM 7 
  

Βάνα 2'' αντιπαγωτική Πυροσβεστικής φωλιάς TEM 7 
  

Εύκαμπτη μόνωση συνθετικού καουτσούκ 25mm για 
διαμετρο (ανά μέτρο) 

TEM 20 
  

Δεμένος πυροσβεστικός σωλήνας 1 3/4'', 15 bar, 20m, τα 
ρακόρ ουράς θα συμπεριλαμβάνονται (με πάσο για βάνες) 

TEM 7 
  

Αισθητήρες καπνού  TEM 6 
  

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ     Τιμή/Μονάδας    

CO2 5kg TEM 1 
  

Επιτοίχια βάση για φορητούς πυροσβεστήρες 5 kg υψηλής 
αντοχής 

TEM 10 
  

Επιτοίχια βάση για φορητούς πυροσβεστήρες 6kg υψηλής 
αντοχής 

TEM 10 
  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 
  

Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 1 
  

Pa 12kg TEM 1 
  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 
  

Τιμή/Μονάδας  
 

Pa 6kg TEM 1 
  

mailto:ota@otenet.gr
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ     Τιμή/Μονάδας    

CO2 5kg TEM 1 
  

Μερικό Σύνολο  
ΦΠΑ 24 % 

 
Σύνολο 

 
 

ΟΜΑΔΑ 2      ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ                                                                                                                                    
(Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού και αναλωσίμων – Όλοι οι χώροι) 

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ/ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ /ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 

    Τιμή/Μονάδας    

Βάνα 2'' αντιπαγωτική Πυροσβεστικής φωλιάς TEM 20 
  

Εύκαμπτη μόνωση συνθετικού καουτσούκ 25mm για διαμετρο (ανά μέτρο) TEM 50 
  

Αισθητήρες καπνού TEM 10 
  

Επιτοίχια βάση για φορητούς πυροσβεστήρες 5 kg υψηλής αντοχής TEM 10 
  

Επιτοίχια βάση για φορητούς πυροσβεστήρες 6kg υψηλής αντοχής TEM 10 
  

Pa 6kg TEM 20 
  

Pa 12kg TEM 20 
  

CO2 5kg TEM 10 
  

Μερικό Σύνολο  
ΦΠΑ 24 % 

 
Σύνολο 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία ……./…../2019                       Ο προσφέρων 
                                                                                                            (Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8  
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX .(2310) 508787  
E-mail : ota@otenet.gr 

 
             
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 
 
  Αρ. Μελέτης :  30/2019 
  Προϋπολογισμός :   30.291,00 € πλέον Φ.Π.Α.24% 

 
 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
ΟΜΑΔΑ 3 

 

Του ενδιαφερόμενου ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………….., φαξ ……… email………….. 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ», τους 
αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρακάτω οικονομική προσφορά. 

 

ΟΜΑΔΑ 3                                                                                                                                          
(Υπηρεσίες Συντήρησης – ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Κ.Δ.Α.Υ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ) 

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ     Τιμή/Μονάδας    

Υπηρεσίες Συντήρησης (2φορές /έτος) Υπηρεσίες 6 
  

Κ.Δ.Α.Υ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ     Τιμή/Μονάδας     

Υπηρεσίες Συντήρησης (2φορές /έτος) Υπηρεσίες 6 
  

 Μερικό Σύνολο 
 

ΦΠΑ 24 % 
 

Σύνολο 
 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2019                       Ο προσφέρων 
                                                                                                            (Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 55416 

- Φράγκων 6-8, Τ.Κ.: 546 26 Θεσσαλονίκη 

- Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αλεβιζάτος Παύλος 

- Τηλέφωνο: 2311 236100 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@fodsakm.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.fodsakm.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ: 30.291,00€ 
πλέον  Φ.Π.Α. 24%  

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, 6.000,00€) 

CPV: 50413200-5, 35111320-4 

-  Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσία για τις ΟΜΑΔΕΣ 1 και 3 και σε προμήθεια για την ΟΜΑΔΑ 

2. 

-  Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [30 / 2019 (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ] 

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση2; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο3: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

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

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

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

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

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

την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

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

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν19: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 22 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις24 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις25  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής30
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

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

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας31 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονται32, εκτός εάν : 

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

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

αυτή διατίθεται δωρεάν33. 

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

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

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

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

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

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

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

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

2
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

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

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

3
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

4
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

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

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

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

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

6
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

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

8
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

9
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

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

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

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

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

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

10
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

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

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

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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11

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

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

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

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

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

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

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

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

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

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

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

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

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

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

1 του άρθρου 73 ) 

15
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

19
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

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

λήφθηκαν.  

20
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

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

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

21
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

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

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

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

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

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

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

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

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

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

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

24
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

25
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

27
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

28
 Πρβλ άρθρο 48. 

29
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

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

31
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

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

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

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

32
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

33
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

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

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

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

                                                           
3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 





ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 

την υπ’ αρ.πρωτ.: 6415 / 18-05-2020 Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

                                                           
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. : (2310) 508800  
FAX : (2310) 508787  
E-mail:  promithies@fodsakm.gr 
 
 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 
 
 
 
- Για τις Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.  
 
- Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί 

με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  
 
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 

Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας 

και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 

δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει 

δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει  
 
ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής  
 
Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
 
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του .Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό.  
 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή 

Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό 

Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
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Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει 

την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται: 
 

Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων 

από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των 

προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, 

καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό 

όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των 

εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων 

δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την 

έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
 

Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν υποχρεωτικά: 
 

Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με 

την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται ανωτέρω. 
 

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:  
 
 Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία 



 Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς. 

 Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις 

υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της 

Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας 

 Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας 

 Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό.  
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