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Κριτήριο Ανάθεσης:   Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 
Επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  
Ταχυδρομική διεύθυνση Φαβιέρου 30 
Πόλη Αθήνα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 10438 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS GR213 
Τηλέφωνο 210 5272566  2105272504 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  fdepas@ktyp.gr   
Αρμόδιος για πληροφορίες Αλφρέδος Δεπασκουάλε  
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ktyp.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου τομέα  και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι:  

• Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας 
• Υγεία 
• Εκπαίδευση 
• Δικαστικά Μέγαρα και Σωφρονιστικά Καταστήματα 
• Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και η διαδικασία διέπεται από τον Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»  

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β)   Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση τoυ σημείου 

1.1.   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. / ΚΑΕ 2529 του 
προϋπολογισμού του. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια και Τοποθέτηση νέων συστημάτων 
κλιματισμού στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών. 
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως υλικά και εργασίες, η ανάγκη για 
τα οποία θα προκύψει κατά τη φάση των δοκιμών λειτουργίας της προμήθειας και θα αφορούν 
στην πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης ψύξης - θέρμανσης των 
κτηρίων. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται, η διάβρωση σωληνώσεων, 
κατεστραμμένες μονώσεις, fan-coil εκτός λειτουργίας, ανάγκη καθαρισμού εσωτερικών δικτύων 
σωληνώσεων για την προστασία του νέου εξοπλισμού. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η απομάκρυνση και διάθεση των υλικών αποξήλωσης, που θα 
προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η απομάκρυνση κάθε περιττού στοιχείου 
από τον χώρο και η κατά τα νόμιμα εναπόθεσή του. Η απομάκρυνση και διάθεση των υλικών 
αποξήλωσης θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, τηρουμένων των ισχυουσών 
διατάξεων (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010, εγκύκλιος ΥΠΟΜΕΔΙ 12/27-03-2013, εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 
4834/25-01-2013 του ΥΠΕΚΑ κ.λπ.), περί απόρριψης των υλικών σε μονάδες ΑΕΚΚ (Απόβλητα 
Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων).  
Το προς προμήθεια αντικείμενο κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
συμβάσεων: 42512000-8 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 954.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 770.000,00 € ΦΠΑ: 184.800,00€). 
Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία υπογραφής της. 
Ο τόπος παράδοσης της προμήθειας είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών. Αναλυτική περιγραφή 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β της 
παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
Το ν. 4782/2021 (Α’ 36)  
το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 
το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
την 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»,  
το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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”, 
το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150)  
το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,,  
το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
το π.δ. 39/2017 (Α 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 
την  υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017   Απόφαση του Υπουργού οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’  1781) 
«Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,» 
την  υπ’ αριθ. 56902/215/19.05.2017 (Β'  1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
την με αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2453/09.06.2021. 
τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
το σύνολο 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. 
τις διατάξεις του άρθρου 132 του  Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ216/Α) περί συγχώνευσης των εταιριών 
ΔΕΠANOΜ Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
Τη με αριθμό Δ4δ/84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) τροποποίηση της 
Δ16γ/06/549/Γ/19-12-2013 κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και 
Μεταφορών, με θέμα «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας με την επωνυμία ’’ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.’’.  
τις με αριθμό συνεδρίασης 218/21.11.2019 (θέμα 1ο και 2ο) αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Α.Δ.Α.: 60ΙΛΟΞΧΔ-ΝΘ6, για τη 
συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της εταιρείας ως έχει σήμερα και για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων 
και την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο αυτής. 
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” επί του 
δεύτερου θέματος της με αριθμό 308ης/16.09.2021 Συνεδρίασης, που αφορά στα ζητήματα 
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εκπροσώπησης της εταιρείας, ανάθεσης αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
παροχής δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: ΨΥΛ3ΟΞΧΔ-ΖΚΞ) - Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης ΓΕ.ΜΗ.: 
2659685). 
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” επί του 
ενάτου θέματος της με αριθμό 272ης/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση και το κωδικοποιημένο κείμενο του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και 
Εσωτερικού Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΔΑ: 6ΚΨΖΟΞΧΔ-ΥΡ2). 
Το με αριθ. πρωτ. KTYΠ A.E. 7623/28.05.2021 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης 
και Διαχείρισης των Δικαστικών Καταστημάτων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, σχετικά με 
την αναγκαιότητα εκτέλεσης της Προμήθειας. 
Τη με αριθ. 11/322/25.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε.» για τη διενέργεια διαγωνισμού και την έγκριση τευχών δημοπράτησης και των παραρτημάτων 
τους. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 20.12.2021 και ώρα 15.00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος, την 21.12.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 
1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις                
30.11.2021, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 143255. 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 379 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 185 του Ν. 4764/2020.  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.ktyp.gr στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ. 
 
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, στον οποίο θα 
κατακυρωθεί η προμήθεια.  
 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

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

• η με αρ. 2021/S 235-616435 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει αποσταλεί προς 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ …………………………………) με τα ακόλουθα Παραρτήματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α: «Αντικείμενο Σύμβασης - Χρηματοδότηση – Προϋπολογισμός» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β: «Τεχνική Περιγραφή» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ: «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

– ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)»  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ: «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε: «Βασικοί Όροι Σχεδίου Σύμβασης» 

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

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4  Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο..  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
μπορούν να υποβάλλονται στη αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.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. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και της 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
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εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων 
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής 
αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων της παρούσας διακήρυξης  
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό 
δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (15.400,00 €).  
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20.01.2023, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 
και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/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 εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
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2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 
L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν 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. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 
 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού κανονισμού.  
 
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2 θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 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,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι  έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως  (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 
σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα 
και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 
και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.   
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για 
τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 
δημιουργίας του Οικονομικού Φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων τους, τουλάχιστον ίσο προς 
το 100% του προϋπολογισμού δημοπράτησης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να 
έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού αντίστοιχου προς τον 
δημοπρατούμενο, αθροιστικά για τα τρία έτη ή μεμονωμένα, αξίας τουλάχιστον ίσης προς το 100% 
του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. Η παραπάνω τεχνική - επαγγελματική ικανότητα, 
σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας προμηθευτών θα καλύπτεται αθροιστικά από 
όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας, υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε μέλους ανάλογα με 
το ποσοστό συμμετοχής του στην Ένωση-Κοινοπραξία. 
2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να  βεβαιώσουν 
ότι συμμορφώνονται και τηρούν πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, τα οποία βασίζονται στο σχετικό 
ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001:2015 ή άλλα ανάλογα. Να είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και να 
διαθέτει ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. 
2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που 
αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
 
2.2.8.1. Υπεργολαβία 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της 
ως άνω παραγράφου 2.2.3. 
 
2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. 
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  
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β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσης,  
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος 1. 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής 
του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ 
νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή 
του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς 
αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 
τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 
λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της 
παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
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2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω 
δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας, στον οποίο πρόκειται να γίνει η οριστική κατακύρωση, 
προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
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εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία 
να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
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όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή τους εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, ο 

οικονομικός φορέας προσκομίζει:  
• Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, στην 

περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας. 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός του προηγούμενου 
έτους, τότε προσκομίζεται ο ισολογισμός των τριών (3) προηγούμενων ετών αυτού.  
Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου 
Εισοδήματος και Εκκαθαριστικά σημειώματα.  
Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα 
τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του Οικονομικού Φορέα.  
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο οικονομικός φορέας θα 
υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.  

• Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού φορέα με την οποία θα βεβαιώνεται, με αναγραφή 
ανά έτος, ότι διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 
Οικονομικού Φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, τουλάχιστον ίσο προς το 100% 
του προϋπολογισμού δημοπράτησης.   

 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 ο οικονομικός φορέας 
προσκομίζει: 

• Αναλυτικό κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις, εντός ή/και 
εκτός Ελλάδος, για προμήθειες εξοπλισμού αντίστοιχου με τον δημοπρατούμενο, των 
τριών (3) τελευταίων ετών. Από τον κατάλογο παραδόσεων πρέπει να προκύπτει, ότι η 
αξία των προμηθειών αυτών, αθροιστικά ή μεμονωμένα, είναι ίση ή μεγαλύτερη του 100% 
του προϋπολογισμού της παρούσας δημοπράτησης.  

 
Στον ανωτέρω κατάλογο γίνεται ειδική μνεία για κάθε παράδοση:  
α) του παραλήπτη του εξοπλισμού, είτε εμπίπτει στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό 

τομέα,  
β) της ημερομηνίας παράδοσης,  
γ) της ποσότητας παράδοσης ανά ημερομηνία. 
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δ) του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας   

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται:  
  α)  Με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 

αρχή (εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια αρχή, υπέρ της οποίας πραγματοποιήθηκε η 
προμήθεια των προσφερόμενων ειδών, ότι αυτή παραδόθηκε επιτυχώς και σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της σύμβασης).  

        β)  Με τα αντίστοιχα παραστατικά πώλησης (Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο), εάν ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. βεβαίωση 
αγοραστή), το οποίο αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας των 
προσφερόμενων ειδών. 

 
Β.5.  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής του με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.7, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει πιστοποιητικά, τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ 
μέρους του υποψηφίου αναδόχου των απαιτούμενων προτύπων διαχείρισης ποιότητας.    
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη 
δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, 
εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα 
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν 
αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον 
διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  
ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 
εκτέλεση των εργασιών.  
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
βάσει τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
«Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές» και τις απαιτήσεις των άρθρων 2.4.3, 2.4.4 και 3.2 
της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας προμήθειας, όπως αυτή καθορίζεται στο 
προαναφερθέν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά 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. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα 
άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 
εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, 
σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 
6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της  
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες::  
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(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 
Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο  
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  
Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον 
Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη 
των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 
υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε 
αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, 
ως εξής : 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  
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Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον 
οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που 
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο 
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις 
αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε 
ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 
3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.   

2.4.3   Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού:  
α)  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
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β)   Συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016. 

γ)   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι ο εξοπλισμός 
που θα προμηθεύσει και παραδώσει θα είναι σύμφωνος προς τις τεχνικές προδιαγραφές και 
απαιτήσεις του Παραρτήματος Β της παρούσας. 

δ)   Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προσφέρων θα βεβαιώνει ότι τυχόν απαιτούμενες εργασίες, 
αποξηλώσεις, προσθήκες, διαμόρφωση προσβάσεων, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, 
απαραίτητες για την άρτια, ασφαλή και απρόσκοπτη εγκατάσταση του εξοπλισμού της 
προσφοράς του ώστε αυτός να είναι έτοιμος για κανονική λειτουργία και χρήση, έχουν ληφθεί 
υπόψη στη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς του και περιλαμβάνονται σε αυτήν. 

ε)  την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και όπως αυτό 
τροποποιήθηκε άρθρο 21 ν.4782/2021 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας 
διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)  προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
πλην αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  
Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.promitheus.gov.gr, 
στην οποία παρέχονται και πληροφορίες για τη συμπλήρωση.  
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 
ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf  ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να 
ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα 
αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με 
βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 
υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον και στο μέτρο που η αναθέτουσα 
αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. 
Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 
υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργήσουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 
αποθηκεύουν, αρχικά, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί 
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF 
printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο 
αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε 
φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από 
φυλλομετρητή διαδικτύου.  
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Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία στη διεύθυνση https://www.promitheus.gov.gr, να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν στον εκάστοτε διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 
διαγωνισμό.  
Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας.  
Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην Ένωση.  
Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών 
φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και 
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα.  
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές 
τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το 
καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε 
κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα Α και Β της Διακήρυξης. 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να περιγράφεται ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά: 
α.   Κατάλογο με ποσότητα, κατασκευαστή και μοντέλο, αντιπρόσωπο και έδρα αντιπροσώπου, τη 

χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

β.  Τεχνικά φυλλάδια του προτεινομένου εξοπλισμού (prospectus, data sheet). 
γ.    Τεχνική Περιγραφή και αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου είδους,  σε σαφή αντιστοίχιση 

με τα σημεία των προδιαγραφών της Διακήρυξης.  
δ. Στοιχεία πιστοποίησης του προσφερόμενου εξοπλισμού και στοιχεία πιστοποίησης του 

κατασκευαστή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθαρίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Σημειώνουμε ότι δεν ζητούνται τα ίδια τα πιστοποιητικά, τα οποία όμως θα είναι στην διάθεση 
της επιτροπής του διαγωνισμού εάν ζητηθούν.  

ε.  Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η εξασφάλιση υποστήριξης και συντήρησης των ειδών 
αυτών.  

  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης με βάση την τιμή,  όπως ορίζεται κατωτέρω:  
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο 
σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Η τιμή της προσφοράς για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου αντικειμένου θα εκφράζεται σε 
Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή πρέπει να αφορά 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού στο σύνολο του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ. 5.1.2. της παρούσης). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται . 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 
4782/2021 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στη 
διακήρυξη από την αναθέτουσα αρχή.  

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την 
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
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οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση, αποσαφήνιση ή διόρθωση ή  λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον επιδέχονται 
συμπλήρωση, αποσαφήνιση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση, τη 
διόρθωση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021  
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016, 
ι) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 
του ν.4412/2016, 
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ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στη διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,  
την 21.12.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση 
ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 
οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας 
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, 
υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 
Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη 
της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
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ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
απορρίπτεται ως μη κανονική.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω 
σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 
3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του 
πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του 
ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
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σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 
της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με 
ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η 
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του 
ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
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για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την 
υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να 
αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 
του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους 
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης.  
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η 
άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο 
αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄- ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της 
αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την 
επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης 
της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της 
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απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της 
αναστολής.  
Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας 
αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης 
γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 
1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες:  
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης 
των αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής 
απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 
προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα 4 μηνών. 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, 
(σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
Μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας και πριν την επιστροφή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή Καλής 
Λειτουργίας ποσού ίσου με το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς το Φ.Π.Α.), 
ισχύος τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) μηνών, που αφορά στην εγγύηση των ειδών της 
προμήθειας για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής. 
Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των ειδών του 
εξοπλισμού που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν μετά την παραλαβή τους με το οικείο 
πρωτόκολλο ή για τυχόν νομικά ελαττώματά τους.  
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο μετά την 
έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας και την έγκρισή 
του από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (άρθρο 215, Ν. 4412/2016). 
Για την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας λαμβάνεται υπόψη η 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου κατά το διάστημα εγγύησης 
της προμήθειας, η κατάσταση λειτουργικής ετοιμότητας των ειδών κατά το τέλος της περιόδου 
εγγύησης, καθώς επίσης και η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου σχετικά 
με την εκπαίδευση του προσωπικού κατά το διάστημα των δύο ετών μετά την παραλαβή της 
προμήθειας.   
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της 
σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής 
που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν 
να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για 
όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 
4.3.3. Ειδικότερα: 
1.  Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του 

προβλεπόμενου εξοπλισμού στα κτήρια των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε συνεννόηση και 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τους χρήστες. Υποχρεούται επίσης να αναλάβει όλες 
τις εργασίες, που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση των εξοπλισμού της προμήθειας, 
ώστε αυτός να είναι έτοιμος για κανονική λειτουργία και χρήση. 
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως υλικά και εργασίες, η 
ανάγκη για τα οποία θα προκύψει κατά τη φάση των δοκιμών λειτουργίας της προμήθειας και 
θα αφορούν στην πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης ψύξης - 
θέρμανσης των κτηρίων. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται, η διάβρωση 
σωληνώσεων, κατεστραμμένες μονώσεις, fan-coil εκτός λειτουργίας, ανάγκη καθαρισμού 
εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων για την προστασία του νέου εξοπλισμού. 
Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, διαμόρφωση προσβάσεων, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, 
απαραίτητες για την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική 
λειτουργία και χρήση, περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος 
εάν κρίνει σκόπιμο, με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία, οφείλει να επιθεωρήσει τους 
χώρους, να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και την επάρκειά τους και να λάβει γνώση της 
υφισταμένης κατάστασης, ώστε να έχει συνυπολογίσει στην οικονομική προσφορά του το 
αντίστοιχο τίμημα για τις απαιτούμενες εργασίες, μετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, 
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που απαιτούνται για την άρτια, ασφαλή και απρόσκοπτη εγκατάσταση και λειτουργία των 
μηχανημάτων της προσφοράς του. 
Με φροντίδα και δαπάνη του, ο προμηθευτής θα αποκαταστήσει το σύνολο των οικοδομικών 
και Η/Μ φθορών που τυχόν θα προκύψουν κατά  την εγκατάσταση,  πριν την παράδοση σε 
λειτουργία. 

2. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος για την εγκατάσταση του 
προβλεπόμενου εξοπλισμού, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και 
να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

4.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε 
ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή, για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

5.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει  υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς 
όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.  

               

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από 
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1.   Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος, σε συμφωνία με τις προβλέψεις του Ν. 4412/2016, 

άρθρο 200, θα γίνει ως εξής:  
1. Ποσό έως το 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος δύναται να χορηγηθεί ως 

έντοκη προκαταβολή. Η Εγγύηση προκαταβολής στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής 
είναι ισόποση με την προκαταβολή, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016.  
Μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υπογραφή και πριν την υπογραφή της σύμβασης, σε 
περίπτωση που το επιθυμεί, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει αίτημα χορήγησης προκαταβολής, 
στο οποίο θα δηλώνει και το αιτούμενο ποσοστό. Σε περίπτωση μη υποβολής σχετικού 
αιτήματος, ο παρών όρος χορήγησης προκαταβολής δεν θα περιληφθεί στη σύμβαση.    

2. Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι μέχρι 70% του συμβατικού τιμήματος ή το σύνολο του συμβατικού 
τιμήματος, σε περίπτωση μη χορήγησης προκαταβολής, θα χορηγείται μετά την έκδοση του 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής της προμήθειας. 

 
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  
α)  Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β)  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016. 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης που θα οριστεί σε αυτήν και θα είναι 
κατ΄ελάχιστον 15 ημέρες. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, 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. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής 
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 
γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά 
κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο 
οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον 
υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
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οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, 
αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 
ο οικονομικός φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 
προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 
εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  

5.2.2.  Αν τα υλικά της προμήθειας φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με 
το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
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εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις 
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 108 του ν. 4782/2021, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο 
Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 
ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο 
αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το αντικείμενο της προμήθειας, έτοιμο για χρήση, 
εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει 
εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της 
παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση 
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή που εκτελεί την προμήθεια, 
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και η σύμβαση σε εκτέλεση της 
οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1. H παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της 
παρούσας (Βασικοί Όροι σχεδίου σύμβασης).  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον έλεγχο του 
εγκατεστημένου συστήματος με όποιο τρόπο κρίνει σκόπιμο από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 
208 του Ν. 4412/2016. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα 
ελέγχου οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρμόδια 
Επιτροπή και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της. Ευθύνη του αναδόχου είναι να 
εξασφαλίσει τα αναλώσιμα υλικά  και ό,τι άλλο απαιτηθεί για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου. 
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Η επιτροπή παραλαβής κατά την διαδικασία των εργασιών της δύναται να χρησιμοποιήσει 
τεχνολογικά/ηλεκτρονικά μέσα σύγχρονης τεχνολογίας, video, βιντεοκλήσεις, φωτογραφίες κλπ. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 
6.2.2. Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
έγγραφης ενημέρωσης εκ μέρους του αναδόχου για την ολοκλήρωση της προμήθειας. Σε 
περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να πραγματοποιηθούν δοκιμές, ο χρόνος αυτός παρατείνεται 
κατά το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τη διενέργεια των δοκιμών.  
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής και η εγγυητική καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους των προσκομισθέντων 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. 
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6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.  
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  
Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης του πρωτοκόλλου παραλαβής του εξοπλισμού ή σε περίπτωση παρατηρήσεων, μετά την 
έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου αποκατάστασης. Μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα της 
εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας να τακτοποιήσει 
κάθε ανωμαλία που ήθελε προκύψει στα προς προμήθεια συστήματα κλιματισμού, λόγω φθοράς 
οποιουδήποτε εξαρτήματος ή ανταλλακτικού, οφειλόμενης σε κακή σχεδίαση ή κατασκευή.          
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη προληπτική συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη, 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 
Κατά το διάστημα των δύο ετών εγγύησης της προμήθειας και με εξαίρεση βλάβες που οφείλονται 
σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα 
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), η διατήρηση των 
αυστημάτων κλιματισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 
αναδόχου, στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας. Στην προαναφερθείσα 
υποχρέωση συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και 
εξαρτήματος απαιτηθεί για τη διατήρηση των συστημάτων σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. 
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη στα συστήματα οφείλεται σε μη 
ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα 
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), οφείλει να ενημερώνει 
σχετικώς αυθημερόν και εγγράφως τους αρμόδιους εκπροσώπους του Δήμου Καλαμάτας. Σε 
περίπτωση που ο Δήμος Καλαμάτας έχει αντίρρηση και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης 
εμπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και 
δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση της εντολής αρχίζει και ο υπολογισμός 
του χρόνου ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση 
της βλάβης και η επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5.4 της 
παρούσας. 
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη 
λειτουργική κατάσταση. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων 
της από τυχόν πραγματικά και κρυφά ελαττώματα. Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516, 540, 541, 543, 548, 549, 557 ΑΚ. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία, καθ’ όλον το χρόνο 
ισχύος της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου.  
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
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εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.  
 
 
 
                                                                                         Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης 

                                                                                   Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης ΓΕ.ΜΗ.:  
                                                                                                           2659685  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια και Τοποθέτηση νέων συστημάτων 
κλιματισμού στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών. 
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως υλικά και εργασίες, η ανάγκη για 
τα οποία θα προκύψει κατά τη φάση των δοκιμών λειτουργίας της προμήθειας και θα αφορούν 
στην πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης ψύξης - θέρμανσης των 
κτηρίων. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται, η διάβρωση σωληνώσεων, 
κατεστραμμένες μονώσεις, fan-coil εκτός λειτουργίας, ανάγκη καθαρισμού εσωτερικών δικτύων 
σωληνώσεων για την προστασία του νέου εξοπλισμού. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η απομάκρυνση και διάθεση των υλικών αποξήλωσης, που θα 
προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η απομάκρυνση κάθε περιττού στοιχείου 
από τον χώρο και η κατά τα νόμιμα εναπόθεσή του. Η απομάκρυνση και διάθεση των υλικών 
αποξήλωσης θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, τηρουμένων των ισχυουσών 
διατάξεων (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010, εγκύκλιος ΥΠΟΜΕΔΙ 12/27-03-2013, εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 
4834/25-01-2013 του ΥΠΕΚΑ κ.λπ.), περί απόρριψης των υλικών σε μονάδες ΑΕΚΚ (Απόβλητα 
Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων).  
Το προς προμήθεια αντικείμενο κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
συμβάσεων: 42512000-8 
Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία υπογραφής της. 
Ο τόπος παράδοσης της προμήθειας είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ Α 
• Τρείς (3) αντλίες θερμότητας σύμφωνες με τις προδιαγραφές, απόδοσης 300 kW σε 

λειτουργία ψύξης, στις συνθήκες σχεδιασμού. 
• Αντλίες, δοχεία αδρανείας στο 1ων δίκτυο των τριών Α/Θ. 
• Σύστημα παραλληλισμού και ελέγχου των τριών Α/Θ  
• Συλλέκτες, βάνες, σωληνώσεις, φλάντζες, μονώσεις 
• Αντλίες διανομής inverter στο 2ων δίκτυο 
• Στέγαστρο επιφάνειας 75,0 m2 περίπου, μεταλλικού σκελετού με επικάλυψη και πλάγια 

κάλυψη μεταλλικών panel, για την προστασία αντλιών, βαννών και οργάνων μέτρησης και 
ελέγχου. 

• Κατάλληλες βάσεις για την ασφαλή έδραση μηχανημάτων και στήριξη σωλήνων.   
• Σχάρες καλωδίων ισχυρών – ασθενών ρευμάτων  
• Ηλεκτρικές συνδέσεις με νέα καλώδια παροχής ισχύος και εντολών 
• Μεταφορά και Εργασία εγκατάστασης νέων υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
• Αποξήλωση και μεταφορά παλαιών υλικών από το Δώμα, με χρήση κινητού γερανού 

ανύψωσης μεγάλου βάρους 

21PROC009661556 2021-12-03



 
52 

• Αναβάθμιση υφιστάμενου BMS κτιρίου, σε υλικό και λογισμικό για την λειτουργία σε νέες 
συνθήκες 

• Εκκίνηση, δοκιμές, ρυθμίσεις και παράδοση προς χρήση νέας εγκατάστασης 
 

ΚΤΙΡΙΟ Β 
• Δύο (2) αντλίες θερμότητας σύμφωνες με τις προδιαγραφές απόδοσης 270 kW σε 

λειτουργία ψύξης, στις συνθήκες σχεδιασμού. 
• Αντλίες, δοχεία αδρανείας στο 1ων δίκτυο των δύο Α/Θ. 
• Σύστημα παραλληλισμού και ελέγχου των δύο Α/Θ 
• Συλλέκτες, βάνες, σωληνώσεις, φλάντζες, μονώσεις  
• Αντλίες διανομής inverter στο 2ων δίκτυο  
• Στέγαστρο επιφάνειας 35,0 m2 περίπου, μεταλλικού σκελετού με επικάλυψη και πλάγια 

κάλυψη μεταλλικών panel, για την προστασία αντλιών, βαννών και οργάνων μέτρησης και 
ελέγχου. 

• Κατάλληλες βάσεις για την ασφαλή έδραση μηχανημάτων και στήριξη σωλήνων.   
• Σχάρες καλωδίων ισχυρών – ασθενών ρευμάτων  
• Ηλεκτρικές συνδέσεις με νέα καλώδια παροχής ισχύος και εντολών 
• Μεταφορά και Εργασία εγκατάστασης νέων υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
• Αποξήλωση και μεταφορά παλαιών υλικών από το Δώμα, με χρήση κινητού γερανού 

ανύψωσης μεγάλου βάρους 
• Αναβάθμιση υφιστάμενου BMS σε υλικό και λογισμικό για την λειτουργία σε νέες συνθήκες 
• Εκκίνηση, δοκιμές, ρυθμίσεις και παράδοση προς χρήση νέας εγκατάστασης 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. / ΚΑΕ 2529 του 
προϋπολογισμού του. 
 
Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
954.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 770.000,00 € ΦΠΑ: 
184.800,00€). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
 

EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   

Ονομασία Εκδότη …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. email) 

Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30, Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________ ΠΟΣΟΥ  15.400,00 € 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (15.400,00 €), υπέρ της Εταιρείας …………………………….. / 
Κοινοπραξίας …………………. και για κάθε ένα από τα μέλη της, για τη συμμετοχή του στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό της 21.12.2021 ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για το έργο: 
«Προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων κλιματισμού στα Διοικητικά Δικαστήρια 
Αθηνών», προϋπολογισμού 770.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 20.12.2021 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας (με ΑΦΜ……………….. , δ/νση ……………) / 
Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικώς και αλληλεγγύως, καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι κάθε τυχόν απαίτησης 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 13 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών.   

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 

                                                  ------------------------- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή 
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών της 
και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο.  
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         ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Εκδότη …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ., email) 

Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ.__________________ 
ΠΟΣΟΥ 30.800,00 € 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας 
…………………………….. / Κοινοπραξίας …………………. και για κάθε ένα από τα μέλη της, μέχρι του 
ποσού των τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (30.800,00 €), κατ΄ ανώτατο όριο, για την καλή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων υπογραφησομένης συμβάσεως για το έργο: «Προμήθεια και 
τοποθέτηση νέων συστημάτων κλιματισμού στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών», 
προϋπολογισμού 770.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανωτέρω 
σύμβαση και βαρύνουν την ως άνω Εταιρεία (με ΑΦΜ………………..,  δ/νση ……………) / 
Κοινοπραξία, και τα μέλη της ατομικά και αλληλεγγύως.  
Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σε μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει κατ’ ελάχιστον για δέκα (10) μήνες.  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορίσει από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα 
μας. 
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         ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Ονομασία Εκδότη …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ.,  email) 

            Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
 
ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  .................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ 38.500,00 ΕΥΡΩ. 

 
 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 38.500,00 € 
(και ολογράφως) τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ……………………………..με ΑΦΜ……………….. Δ/νση ……………… / 
Κοινοπραξίας …………………. και για κάθε ένα από τα μέλη της, για  την καλή λειτουργία των 
παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό …………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η 
εν λόγω εταιρεία/κοινοπραξία για την «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων 
κλιματισμού στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών»,  
και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α., εξ 
770.000,00 € αυτής.   

− Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας. 
− Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
− Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει κατ’ ελάχιστον για 
διάστημα είκοσι οκτώ (28) μηνών. 
− Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΣ)  
 
Βλ. Συνημμένο Αρχείο 
 
 
 
 
 
  

21PROC009661556 2021-12-03



 
58 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων κλιματισμού  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ:           ……………..………….. €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. / ΚΑΕ 2529  
 

ΑΔΑΜ: 
CPV:   42512000-8 

                                                                            
Στην Αθήνα σήμερα   ………………………., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 
 
1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (εφεξής 

«Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην  Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, Τ.Κ. 10438, ΑΦΜ 
997476340, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας, βάσει της υπ’ αριθ. 2/308/16.09.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Α.Δ.Α.: ΨΥΛ3ΟΞΧΔ-ΖΚΞ, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης ΓΕ.ΜΗ.: 2659685), από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Αθανάσιο Γ. Γιάνναρη,  

      και 
2. αφετέρου της εταιρείας………………………………………., με έδρα ………….., Τ.Κ. …………, ΑΦΜ 

…………………….., ΔΟΥ ……………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. …………………………………………. Πιστοποιητικό 
Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ., από τ.. …………………………………………….. (εφεξής 
«Ανάδοχος») 

 
Έχοντας υπόψη:  

 
Α.  Τους όρους του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού (ανοιχτή διαδικασία) με κριτήριο επιλογής και 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων κλιματισμού στα 
Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών» (εφεξής «Προμήθεια»), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
…………….. Διακήρυξη της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.   

Β.  Την με αριθ. …………………… απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., με την οποία 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού  

Γ.  Την υπ΄ αριθ. 11/322/25.11.2021 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
(ΑΔΑΜ………………………………………), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και τη με αριθ. πρωτ. 
……………..…… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή 
της παρούσας, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την  ………..…... 

Δ.. Την από …………………….… Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, 
εφόσον και κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 

Ε.  Την προσφορά της εταιρείας ……………………………, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης. 

ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:  

21PROC009661556 2021-12-03



 
59 

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή 
εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού 
β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ 
χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ 
για την προκαταβολή  του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης  
 

Συμφωνούνται τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων 
κλιματισμού στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β του τεύχους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισμού, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  
Ο «Ανάδοχος» θα προμηθεύσει στην «Αναθέτουσα Αρχή» τον ανωτέρω εξοπλισμό, ο οποίος θα 
είναι θα είναι στο σύνολό του καινούριος και αμεταχείριστος. 
Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης και στην Προσφορά του 
Αναδόχου.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
To συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε € ………….…..  
Το παραπάνω συμβατικό τίμημα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%, ήτοι € ………………. 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:  € ……………… 
(…………………………………………………………………………………………………….) 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Το σύνολο του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.  
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται σε Ευρώ, μετά την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου 
β)  Τιμολόγιο  
γ)  Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του συμβατικού 
αντικειμένου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
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β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρο 350, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 – ΦΕΚ Β’ 
969/22.03.2017). 
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
Πέραν του Συμβατικού τιμήματος ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας 
Αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της προμήθειας ή εξ αφορμής 
αυτής. 
Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει δικαίωμα να παρακρατήσει χρηματικά ποσά ποινικής ρήτρας και 
λοιπών αποζημιώσεων, προστίμων κ.λπ. από την πληρωμή του αναδόχου και από την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 
Η εξόφληση θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής των ως άνω στο πρωτόκολλο στην «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».  
 
ΑΡΘΡΟ 4 
4.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο ο ίδιος ή να το αναθέσει σε    
υπεργολάβο, σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής, τις οποίες έλαβε υπόψη 
ο Ανάδοχος πριν την υποβολή της προσφοράς.  
Ρητώς συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους κατά την 
εκτέλεση της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 
Ο Ανάδοχος είναι υπόλογος στις Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές για τη μη τήρηση των Νόμων και 
υποχρεωτικών διατάξεων. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 
παράλειψη. Η τιμή που έχει καταθέσει ο Ανάδοχος με την προσφορά του, ισχύουν για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο εποπτικό προσωπικό για κάθε συνεργείο που μαζί 
με τα αντίστοιχα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, θα ρυθμίζουν τα σχετικά με την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την υλοποίηση της σύμβασης και συμφωνεί με 
αυτή. Αν το έχει κρίνει σκόπιμο, με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία, οφείλει να έχει επιθεωρήσει 
τους χώρους, να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και την επάρκειά τους και να έχει λάβει γνώση της 
υφισταμένης κατάστασης και δηλώνει ότι έχει συμπεριλάβει το αντίστοιχο τίμημα για τις 
απαιτούμενες εργασίες, μετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια, 
ασφαλή και απρόσκοπτη εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων της προσφοράς του. 
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στον τόπο 
εγκατάστασης της προμήθειας και οφείλει να ασφαλίσει αυτό από οποιαδήποτε αιτία. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.  
 
4.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του 
προβλεπόμενου εξοπλισμού στα κτήρια των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε συνεννόηση και 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τους χρήστες. Υποχρεούται επίσης να αναλάβει όλες τις 
εργασίες, που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση των εξοπλισμού της προμήθειας, ώστε τα 
συστήματα κλιματισμού να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία και χρήση. 
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως υλικά και εργασίες, η ανάγκη για 
τα οποία θα προκύψει κατά τη φάση των δοκιμών λειτουργίας της προμήθειας και θα αφορούν 
στην πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης ψύξης - θέρμανσης των 
κτηρίων. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται, η διάβρωση σωληνώσεων, 
κατεστραμμένες μονώσεις, fan-coil εκτός λειτουργίας, ανάγκη καθαρισμού εσωτερικών δικτύων 
σωληνώσεων για την προστασία του νέου εξοπλισμού. 
Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, διαμόρφωση προσβάσεων, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, 
απαραίτητες για την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία 
και χρήση, περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος έχει λάβει 
γνώση της υφισταμένης κατάστασης και έχει συνυπολογίσει στην οικονομική προσφορά του το 
αντίστοιχο τίμημα για τις απαιτούμενες εργασίες, μετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που 
απαιτούνται για την άρτια, ασφαλή και απρόσκοπτη εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων 
κλιματισμού. 
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εάν κρίνει σκόπιμο μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο 
δείγματα των προς παράδοση ειδών σε χώρους επιλογής της.             
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά τέτοιο τρόπο που να μην 
παρενοχλεί ή δυσχεραίνει άλλες παράλληλες λειτουργίες στους χώρους εγκατάστασης του 
εξοπλισμού, να ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λπ., καθόσον είναι 
μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση,  να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις 
εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα.  
Κατά την μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος, ο Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει κάθε επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να μην προκαλέσει οποιαδήποτε τυχόν ζημία στο 
χώρο ή σε εγκαταστάσεις - εξοπλισμό του χώρου που θα τοποθετηθεί ή σε άλλους χώρους, 
ευθυνόμενος για την αποκατάσταση των τυχόν αυτών ζημιών ή απωλειών. 
Ο ανάδοχος  θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή παράδοση του εξοπλισμού  καθώς 
και για την ασφαλή χρήση των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων και 
κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή 
αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών 
παράδοσης και έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του 
Αστικού Κώδικα (ΑΚ). Σε περίπτωση που αποδοθεί στην πρώτη συμβαλλόμενη Εταιρεία ευθύνη 
οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο ανάδοχος ευθύνεται απέναντι σ` 
αυτήν στο ακέραιο για κάθε ζημιά της, θετική ή αποθετική. 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εκτελέσει με επιτυχία όλες τις απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας και 
ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του κέντρου στην λειτουργία, χρήση και 
συντήρηση του εξοπλισμού, με τους ακόλουθους όρους: 
Η παροχή εκπαίδευσης θα έχει ολοκληρωθεί πριν την παραλαβή του μηχανήματος. Κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του Κέντρου και σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, η εκπαίδευση μπορεί 
να επεκταθεί εντός της περιόδου εγγύησης των δύο (2) ετών. 
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Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εκπονηθεί σε συνεννόηση με τους χρήστες. Η εκπαίδευση θα 
γίνεται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. 
Στους χρήστες θα πρέπει να παραδοθούν τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (Operation 
- Service Manuals), με σαφείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα καθώς 
και τα αποδεικτικά πιστοποίησης των παραδοθέντων ειδών. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η απομάκρυνση και διάθεση των υλικών αποξήλωσης, που θα 
προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η απομάκρυνση κάθε περιττού στοιχείου 
από τον χώρο και η κατά τα νόμιμα εναπόθεσή του. Η απομάκρυνση και διάθεση των υλικών 
αποξήλωσης θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, τηρουμένων των ισχυουσών 
διατάξεων (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010, εγκύκλιος ΥΠΟΜΕΔΙ 12/27-03-2013, εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 
4834/25-01-2013 του ΥΠΕΚΑ κ.λπ.), περί απόρριψης των υλικών σε μονάδες ΑΕΚΚ (Απόβλητα 
Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων).  
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή της σύμβασης διενεργείται από Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

5.2   Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 
του και αντίκλητο για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης.  

5.3 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του τόπου 
εγκατάστασης του εξοπλισμού.  

5.4 Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται με 
έγγραφο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 
αντισυμβαλλομένου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της διακήρυξης, συμφωνείται ρητά πως η προσκόμιση, παράδοση και 
εγκατάσταση του εξοπλισμού από τον ανάδοχο, θα ολοκληρωθεί εντός εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 206 
και 207 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
Αν τα είδη φορτωθούν – παραδοθούν, αντικατασταθούν ή απομακρυνθούν μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 207 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της προμήθειας. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο 
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του «Αναδόχου», 
στα κτήρια των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από 
συνεννόηση του «Αναδόχου» με την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και το αρμόδιο προσωπικό του 
Δικαστικού Μεγάρου.  
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης και εγκατάστασης ή μη παράδοσης και εγκατάστασης 
του εξοπλισμού ισχύουν τα άρθρα 5.2, 6.1, 6.2 και 6.3 της διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η διαδικασία παραλαβής της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 6.1, 6.2 6.3 και 6.4 
της διακήρυξης, από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του εξοπλισμού, η οποία θα 
ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η παραλαβή διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. Κατά τη 
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών της προμήθειας και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει 
στον έλεγχο, με όποιο τρόπο κρίνει σκόπιμο από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 208 του Ν. 
4412/2016.  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα 
ελέγχου οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρμόδια 
Επιτροπή και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της. Ευθύνη του αναδόχου είναι να 
εξασφαλίσει ό,τι απαιτηθεί για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής του υλικού, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις ή απόρριψη του 
υλικού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Το πρωτόκολλο κοινοποιείται 
υποχρεωτικά στον ανάδοχο και σε περίπτωση που περιλαμβάνει παρατηρήσεις, υποβάλλεται για 
έγκριση στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
Σε περίπτωση που με το πρωτόκολλο παραλαβής η προμήθεια απορρίπτεται ή κρίνεται παραληπτέα 
με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής, ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
πραγματικής ολοκλήρωσης της προμήθειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 209 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει.     
Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία παραστατικό, που παραλαμβάνει τα επιμέρους υλικά, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.  
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 που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  
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Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη. Η περίοδος εγγύησης 
αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας. Σε ό,τι αφορά 
στις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το διάστημα εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας, 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.4 της διακήρυξης.   
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 209 και 215 του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. 
....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………………………….., ισχύος επτά 
(7) μηνών και αξίας 30.800,00 €, που αντιπροσωπεύει το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
προ Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 4.1 και 6.4 της Διακήρυξης. 
Η χρηματική εγγυητική καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει αντισυμβατικές 
ενέργειες του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο, όπως αυτό 
περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη ή και οποιαδήποτε άρνησή του να αντικαταστήσει άμεσα 
και χωρίς καμία καθυστέρηση είδη εξοπλισμού, που έχουν απορριφθεί κατά το έλεγχο από την 
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί Εγγυητικών Επιστολών του άρθρου 157 
του Ν.4281/2014.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας, 
προκειμένου να του επιστραφεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης, να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή Καλής Λειτουργίας ποσού ίσου με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
προ Φ.Π.Α. και ισχύος είκοσι οκτώ (28) μηνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 4.1 και 6.4 της 
Διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο, σύμφωνα την προσφορά του  και τις 
προδιαγραφές και απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος Β και τα σχέδια της 
Διακήρυξης. 
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να συντελέσει στην έκπτωση του 
αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Αναφορικά με τους όρους, προϋποθέσεις και συνέπειες της κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, 
ισχύει το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
      
ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής οποιαδήποτε εκχώρηση 
παρά του Αναδόχου οποιασδήποτε απαίτησης του, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση αυτής.  
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ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΥΘΥΝΗ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
12.1    Κάθε μέρος από τα συμβαλλόμενα στην παρούσα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 

και να εξασφαλίσει να τηρηθούν εμπιστευτικοί οι όροι αυτής της σύμβασης και δεν 
αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή συμφωνία του άλλου 
μέρους, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της.  

12.2   Ο παρών όρος δεν εμποδίζει τον Ανάδοχο να επικαλεστεί την εμπειρία του από την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης στα πλαίσια δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνισμών.  

12.3  Χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 
την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να 
μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι τυχόν υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση αθέτησης από τον 
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
Το καθήκον εχεμύθειας για αμφότερα τα μέρη διατηρείται και μετά την λήξη ή καταγγελία 
της Σύμβασης, για όσο χρόνο τα σχετικά στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά και μη 
κοινοποιήσιμα.  

12.4   Ρητώς συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
οποιαδήποτε αποθετική ή έμμεση ζημία.  

ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας 
“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”. 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του Ν. 
4624/2019 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με 
οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δε σχετίζονται με τους σκοπούς της παρούσας 
Σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το Νόμο ή από 
δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της 
δραστηριότητας του. 
ΑΡΘΡΟ 16 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της σύμβασης ή την αδυναμία τους 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, στην περίπτωση που η αθέτηση ή η 
αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, 
πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί, ή πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών 
Αρχών με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του λόγω ανωτέρας βίας, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος εντός είκοσι (20) ημερών από την 
επέλευση των γεγονότων αυτών και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για να εκτελέσει το δυνατόν 
συντομότερα τους όρους της παρούσας σύμβασης.  
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Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια της ανωτέρας βίας υπό 
στενή ή ευρεία έννοια οι αποφάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID -19, τις οποίες ο ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζει και τις έλαβε υπόψη του 
κατά την υποβολή της προσφοράς του και σε κάθε περίπτωση δεν θεωρείται ο COVID -19 ανωτέρα βία. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
17.1  Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων να ασκήσουν 

νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους ή η από μέρους τους επίδειξη ανοχής, δεν θα μπορεί 
να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Όλα τα μέσα που προβλέπονται στην 
παρούσα σύμβαση ή το νόμο, οι συμβαλλόμενοι δικαιούνται να τα ασκούν σωρευτικά. 

17.2  Οι όροι της παρούσας, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν 
όλους ως κύριους και ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητώς και εγγράφως από κοινού από 
τους συμβαλλομένους και ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός και όχι μόνο αποδεικτικός. 

17.3  Η ακυρότητα ή η ακυρωσία κάποιου όρου της παρούσας, δεν θα επιδρά με κανένα τρόπο στο 
κύρος των υπολοίπων όρων της. 

ΑΡΘΡΟ 18  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή 
εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Σύμβαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016, από τις διατάξεις του οποίου διέπεται η  παρούσα σύμβαση, καθώς και οι λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
Η παρούσα Σύμβαση, τα Παραρτήματα «Α – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» και «Β – TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και το Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), που είναι προσαρτημένα στη Διακήρυξη, καθώς και η 
προσφορά του Αναδόχου, αποτελούν ενιαίο σύνολο συμβατικών όρων και σε περίπτωση διαφοράς 
μεταξύ αυτών επικρατούν οι όροι της παρούσας Σύμβασης με τα συνημμένα σε αυτήν 
παραρτήματα.  
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, που υπεγράφησαν 
νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη, ένα (1) εκ των οποίων παραλαμβάνει ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.                                  Για τον Ανάδοχο 
              Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

              Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης 
 Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης ΓΕ.ΜΗ.:  
                         2659685  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (Α) ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ (Β) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν την μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή και 
παραλαβή ολοκληρωμένης εγκατάστασης, με πλήρως λειτουργική αποκατάσταση     
Ψύξης – Θέρμανσης του κτιρίου των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Το κτίριο των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας περιλαμβάνει το 
Διοικητικό Πρωτοδικείο (Κτίριο Α) και το Διοικητικό Εφετείο (Κτίριο Β). 

Οι επεμβάσεις αφορούν κυρίως την αντικατάσταση των μηχανημάτων 
παραγωγής ψύξης - θέρμανσης (αντλίες θερμότητας), που βρίσκονται εγκατεστημένα 
στα Δώματα των κτιρίων Α & Β. Επίσης θα αντικατασταθούν όλες οι αντλίες διανομής 
των κυκλωμάτων ψύξης – θέρμανσης των κτιρίων, με όλες τις διατάξεις παροχής 
ισχύος και ασφαλιστικών. Θα κατασκευασθούν νέα δίκτυα σωληνώσεων 
πρωτευόντων δικτύων διανομής στα δώματα και τέλος για την προστασία των δύο 
μηχανολογικών χώρων που θα διαμορφωθούν, θα κατασκευασθούν και δύο 
υπόστεγα, 75τ.μ και 50τ.μ. επιφάνειας κάλυψης, ένα για κάθε κτίριο.   

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στα δώματα των κτιρίων και στην εγκατάσταση θα 
ληφθούν υπόψη και όλα τα θέματα μεταφοράς, διαχείρισης και ασφάλειας υλικών μεγάλου 
βάρους, σε μεγάλο ύψος κτιρίων, είτε πρόκειται για νέα είτε για παλαιά υλικά προς 
απομάκρυνση. 

 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η απομάκρυνση και διάθεση των υλικών 

αποξήλωσης, που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η 
απομάκρυνση κάθε περιττού στοιχείου από τον χώρο και η κατά τα νόμιμα εναπόθεσή του. 
Η απομάκρυνση και διάθεση των υλικών αποξήλωσης θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του 
αναδόχου, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010, εγκύκλιος 
ΥΠΟΜΕΔΙ 12/27-03-2013, εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 4834/25-01-2013 του ΥΠΕΚΑ κ.λπ.), περί 
απόρριψης των υλικών σε μονάδες ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, 
Κατεδαφίσεων).  

 

Στις επεμβάσεις που θα γίνουν στα κτίρια Α και Β περιλαμβάνονται: 

ΚΤΙΡΙΟ Α 

• Τρείς (3) αντλίες θερμότητας σύμφωνες με τις προδιαγραφές, απόδοσης 300 kW σε 
λειτουργία ψύξης, στις συνθήκες σχεδιασμού. 

• Αντλίες, δοχεία αδρανείας στο 1ων δίκτυο των τριών Α/Θ. 

• Σύστημα παραλληλισμού και ελέγχου των τριών Α/Θ 

• Συλλέκτες, βάνες, σωληνώσεις 

• Συσκευές απαέρωσης, καθαρισμού και πλήρωσης δικτύων 

• Δοχεία διαστολής, ασφαλιστικά υπερπίεσης 

• Αντλίες διανομής στο 2ων δίκτυο 

• Στέγαστρο επιφάνειας 75,0 m2 περίπου, μεταλλικού σκελετού με επικάλυψη και 
πλάγια κάλυψη μεταλλικών panel, για την προστασία αντλιών, βαννών και οργάνων 
μέτρησης και ελέγχου. 

• Κατάλληλες βάσεις για την ασφαλή έδραση μηχανημάτων και στήριξη σωλήνων.   

• Σχάρες καλωδίων ισχυρών – ασθενών ρευμάτων  
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• Ηλεκτρικές συνδέσεις με νέα καλώδια παροχής ισχύος και εντολών 

• Εργασία εγκατάστασης νέων υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

• Αποξήλωση και μεταφορά παλαιών υλικών από το Δώμα 

• Αναβάθμιση υφιστάμενου BMS κτιρίου, σε υλικό και λογισμικό για την λειτουργία 
σε νέες συνθήκες 

• Εκκίνηση, δοκιμές, ρυθμίσεις και παράδοση προς χρήση νέας εγκατάστασης 
 

ΚΤΙΡΙΟ Β 

• Δύο (2) αντλίες θερμότητας σύμφωνες με τις προδιαγραφές απόδοσης 270 kW σε 
λειτουργία ψύξης, στις συνθήκες σχεδιασμού. 

• Αντλίες, δοχεία αδρανείας στο 1ων δίκτυο των δύο Α/Θ. 

• Σύστημα παραλληλισμού και ελέγχου των δύο Α/Θ 

• Συλλέκτες, βάνες, σωληνώσεις 

• Συσκευές απαέρωσης, καθαρισμού και πλήρωσης δικτύων 

• Δοχεία διαστολής, ασφαλιστικά υπερπίεσης 

• Αντλίες διανομής στο 2ων δίκτυο 

• Στέγαστρο επιφάνειας 55,0 m2 περίπου, μεταλλικού σκελετού με επικάλυψη και 
πλάγια κάλυψη μεταλλικών panel, για την προστασία αντλιών, βαννών και οργάνων 
μέτρησης και ελέγχου. 

• Κατάλληλες βάσεις για την ασφαλή έδραση μηχανημάτων και στήριξη σωλήνων.   

• Σχάρες καλωδίων ισχυρών – ασθενών ρευμάτων  

• Ηλεκτρικές συνδέσεις με νέα καλώδια παροχής ισχύος και εντολών 

• Εργασία εγκατάστασης νέων υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

• Αποξήλωση και μεταφορά παλαιών υλικών από το Δώμα 

• Αναβάθμιση υφιστάμενου BMS σε υλικό και λογισμικό για την λειτουργία σε νέες 
συνθήκες 

• Εκκίνηση, δοκιμές, ρυθμίσεις και παράδοση προς χρήση νέας εγκατάστασης 

 
 

2. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

2.1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Τα δίκτυα σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής, του κρύου ή  ζεστού 
νερού, θα κατασκευασθούν από Πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων, τύπου PPR, με 
ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος, SDR 11, ονομαστικής πίεσης 12,5 bar, σύμφωνα με 
τα πρότυπα, EN ISO 15874 και DIN 8077/78. Οι διάμετροι των σωληνώσεων Ø20 και 
Ø25, λόγω του μικρού πάχους τοιχώματος που προβλέπει το SDR 11, θα είναι SDR 7,4 
και θα κατασκευάζονται από Πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων, τύπου PPR, με 
ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα 
πρότυπα. 

Με βάση τα παραπάνω τα ελάχιστα πάχη των τοιχώματος των σωλήνων είναι 
τα παρακάτω:  
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Ονομαστική 
Διάμετρος (mm) 

Εξωτερική 
Διάμετρος (mm) 

Πάχος τοιχώματος 
(mm) 

Εσωτερική 
Διάμετρος (mm) 

20 20 2,8 14,4 

25 25 3,5 18,0 

32 32 2,9 26,2 

40 40 3,7 32,6 

50 50 4,6 40,8 

63 63 5,8 51,4 

75 75 6,8 61,4 

90 90 8,2 73,6 

110 110 10,0 90,0 

125 125 11,4 102,2 

160 160 14,6 130,8 

200 200 18,2 163,6 

250 250 22,7 204,6 

315 315 28,6 257,8 

Οι σωλήνες δεν πρέπει να περιέχουν αναγεννημένη ή ανακυκλωμένη πρώτη 
ύλη. Η πρώτη ύλη θα πρέπει να είναι ατοξική, ανθεκτική στην ηλεκτρόλυση (ιοντικά 
στοιχεία) και σε  χημικά καθαριστικά διαλύματα (απολυμαντές). 

2.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Τα εξαρτήματα σύνδεσης του δικτύου (γωνίες, ημι-γωνίες, ταυ, σέλες, 
συστολές, σύνδεσμοι) θα κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο τύπου PPR, 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15874 και DIN 16962. Τα εξαρτήματα πολυπροπυλενίου 
(γωνίες, ημι-γωνίες, ταυ) εξωτερικής διαμέτρου από Ø20mm έως Ø125mm θα 
κατασκευάζονται από μηχανήματα τύπου injection molded, με έγχυση υλικού σε 
καλούπι. Η ονομαστική πίεση των injection εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από την ονομαστική πίεση των σωλήνων, εξασφαλίζοντας την μέγιστη 
αντοχή των δικτύων, καθώς και μειωμένη αντίσταση ροής λόγω της ταύτισης του 
εσωτερικού διαμετρήματος του σωλήνα και του εξαρτήματος.   

Τα εξαρτήματα πολυπροπυλενίου (γωνίες, ημι-γωνίες, ταυ) εξωτερικής 
διαμέτρου από Ø160mm και άνω θα κατασκευάζονται αποκλειστικά από τεμάχια 
σωλήνα σε ειδικά κέντρα κατεργασίας (workshop machine). Ειδικότερα οι γωνίες 90° 
και οι ημι-γωνίες 45° θα αποτελούνται από 3 έως 4 τμήματα σωλήνα ώστε να 
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εξασφαλίζεται μειωμένη αντίσταση ροής. Η σύνδεση των τμημάτων σωλήνα θα 
γίνεται με μετωπική συγκόλληση (Butt Welding). Η περίσσια υλικού που 
δημιουργείται στο εσωτερικό μέρος της κόλλησης (κορδόνι) θα αφαιρείται με ειδικό 
εξοπλισμό. Αυτή η σειρά των εξαρτημάτων θα είναι ίδιου SDR με τους αντίστοιχους 
σωλήνες του δικτύου. 

Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πολυπροπυλενίου από Ø20mm έως Ø315mm 
(σέλλες παροχής, λαιμοί φλαντζών, τάπες) καθώς και τα μεικτά εξαρτήματα 
πολυπροπυλενίου / ορείχαλκου, ανεξαρτήτου διαμετρήματος, θα κατασκευάζονται 
από μηχανήματα τύπου injection molded, με έγχυση υλικού σε καλούπι.   

Τα μεικτά εξαρτήματα σύνδεσης θα αποτελούνται από πολυπροπυλένιο και 
επιχρωμιωμένο ορείχαλκο CW617N κατά EN12164, ΕΝ12165, ΕΝ12167 ανθεκτικό 
στην αποψευδαργύρωση. Τα σπειρώματα θα κατασκευάζονται κατά ISO 228, DIN 
2999 (EN ISO 7). Η σκληρότητα του ορειχάλκινου εξαρτήματος, με δήλωση του 
κατασκευαστή, θα είναι μικρότερη από 110 Brinell ούτως ώστε να αποφεύγονται 
ραγίσματα στα μεταλλικά μέρη των εξαρτημάτων. Η διαμόρφωση των μεταλλικών 
ένθετων θα φέρει κανάλια σε σχήμα σταυρού στη βάση καθώς και τραπεζοειδείς 
δακτυλίους με αρνητική κλίση στην περίμετρο, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
αποκόλληση του μετάλλου από το πλαστικό μέρος. 

Το πολυπροπυλένιο θα καλύπτει το εσωτερικό μέρος των αρσενικών 
ορειχάλκινων ένθετων, ούτως ώστε στις συνδέσεις να εξασφαλίζεται ομοιογένεια 
υλικού στην εσωτερική επιφάνεια του δικτύου, καθώς και να εξαλείφονται 
φαινόμενα ηλεκτροχημικής διάβρωσης. 

Η σύνδεση των μεταλλικών μερών των εξαρτημάτων μεταξύ τους ή με άλλα 
ορειχάλκινα εξαρτήματα, θα γίνεται αποκλειστικά με καννάβι. Η χρήση υγρού τεφλόν 
ή άλλων στεγανοποιητικών υλικών δεν ενδείκνυται.  

Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να περιέχουν αναγεννημένη ή ανακυκλωμένη 
πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη θα πρέπει να είναι ατοξική, ανθεκτική στην ηλεκτρόλυση 
(ιοντικά στοιχεία) και σε χημικά καθαριστικά διαλύματα (απολυμαντές). 

Τα εξαρτήματα πολυπροπυλενίου που κατασκευάζονται με μηχανήματα 
τύπου (injection molded) με έγχυση υλικού σε καλούπι, θα είναι χαμηλού δείκτη 
ροής,  ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι μηχανικές τους αντοχές, σύμφωνα με το 
ASTM D 1238. Τα τμήματα σωλήνα που χρησιμοποιούνται για κατασκευή 
εξαρτημάτων θα είναι αντίστοιχα χαμηλού δείκτη ροής κατά ISO 1133. 

2.3 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

A. Οι δικλείδες απομονώσεως με συγκολλητά άκρα τύπου "σφαιρικού 
κρουνού" (Ball Valve), θα αποτελούνται από :  
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Χυτό σώμα κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο PPR, η σφαίρα και ο 
άξονας στεγανοποίησης από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο CW617N κατά EN12164, 
στεγανοποιητικά εδρών σφαίρας από PTFE, στεγανοποιητικό άξονα από NBR, λαβή 
από πολυαμίδιο PA6. Η σύνδεση των βαλβίδων με το δίκτυο θα γίνεται με αυτογενή 
θέρμοσυγκόλληση (socket fusion) κατά DVS2207-11. Με περιστροφή της λαβής κατά 
90° επιτυγχάνεται το πλήρες  άνοιγμα και κλείσιμο της βαλβίδας. 

Ονομαστική πίεση PN20. 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°έως 75°C. 

Διαστάσεις : Ø20 έως Ø75mm. 

B. Οι δικλείδες απομονώσεως με λυόμενα κοχλιωτά άκρα τύπου "σφαιρικού 
κρουνού" (True union ball valve),  θα αποτελούνται από : 

Χυτό σώμα, σφαίρα, άξονας και ρακόρ κατασκευασμένα από 
πολυπροπυλένιο PP κατά EN ISO 16135, EN ISO15494, κολάρα συγκόλλησης από PP, 
PPR ή PPRCT, στεγανοποιητικά εδρών σφαίρας από PTFE, στεγανοποιητικά άξονα 
από EPDM - FPM, λαβή από HIPVC.  Η σύνδεση των βαλβίδων με το δίκτυο θα γίνεται 
με αυτογενή θέρμο-συγκόλληση (socket fusion) κατά DVS2207-11. Με περιστροφή 
της λαβής κατά 90° επιτυγχάνεται το πλήρες  άνοιγμα και κλείσιμο της βαλβίδας. Η 
βαλβίδα θα φέρει αποσπώμενο μηχανισμό ελεγχόμενης συγκράτησης των 
περικοχλίων, ώστε να αποτρέπεται η αντίρροπη λύση ( ξέσφιγμα των ρακόρ )  από τις 
συστολές-διαστολές του υλικού. Ο κορμός της βαλβίδας θα φέρει ειδικές βάσεις για 
τη δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικού ή πνευματικού κινητήρα κατά ISO 5211. 

Ονομαστική πίεση : PN10. 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας : 0°έως 75°C.  

Διαστάσεις : Ø20 έως Ø63mm. 

Γ. Οι δικλείδες απομονώσεως με φλαντζωτά άκρα τύπου "πεταλούδας" 
(Butterfly valve-Waffer type),  θα αποτελούνται από :  

Χυτό σώμα και δίσκο κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο PP κατά EN ISO 
16136, EN ISO 15494, DIN 3441, μεταλλικό άξονα δίσκου από γαλβανισμένο χάλυβα, 
χυτή ενιαία έδρα στεγανοποίησης από EPDM, στεγανοποιητικό άξονα από EPDM – 
FPM, λαβή από PP-H κολάρα συγκόλλησης από PP, PPR ή PPRCT. Η σύνδεση των 
βαλβίδων με το δίκτυο θα γίνονται με μεταλλικές πλαστικοποιημένες φλάντζες κατά 
ISO 7005, EN1092, DIN 2501. Με περιστροφή της λαβής κατά 90° επιτυγχάνεται το 
πλήρες  άνοιγμα και κλείσιμο της βαλβίδας. Ο κορμός της βαλβίδας θα φέρει ειδικές 
βάσεις για τη δυνατότητα τοποθέτησης μειωτήρα, καθώς και ηλεκτρικού ή 
πνευματικού κινητήρα κατά ISO 5211.  

21PROC009661556 2021-12-03



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ  
Διεύθυνση Μελετών 
Τμήμα Η/Μ Μελετών  

 

7 
 

Ονομαστική πίεση PN10. 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°έως 75°C.  

Διαστάσεις : Ø63 έως Ø 315mm. 

2.4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

Οι κεντρικοί συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής, του κρύου ή  ζεστού 
νερού, θα κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο τύπου PPR, ιδίου SDR με το δίκτυο 
και θα είναι προ μονωμένοι. Η προ-μόνωση των συλλεκτών θα γίνεται με αφρό 
συμπαγούς πολυουρεθάνης (Rigid-PUR) και περίβλημα μηχανικής προστασίας από 
πολυβυνιλοχλωρίδιο (Modified PVC) ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). Η 
κατασκευή τους θα  πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό σε κέντρα κατεργασίας 
(workshop machine for fabrication) στο εργοστάσιο παραγωγής, από πιστοποιημένο 
και εξειδικευμένο προσωπικό. 

2.5. ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

2.5.1 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Όλα τα δίκτυα προσαγωγής και επιστροφής, του κρύου ή  ζεστού νερού, θα 
αποτελούνται από σωλήνες εργοστασιακά προ-μονωμένους με μόνωση από αφρό 
συμπαγούς πολυουρεθάνης (Rigid PUR) και εξωτερικό περίβλημα προστασίας από 
M-PVC ή HDPE. Ο μονωτικός αφρός θα πρέπει να είναι ομοιογενής με ποσοστό 
κλειστών κυψελίδων>90%, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,021W/m·K στους 
20°C και πυκνότητα>60kgr/m³. 

Το περίβλημα προστασίας θα αποτελείται από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), σταθεροποιημένου από την ηλιακή ακτινοβολία, με συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας 0,38 W/m·K ή πολυβυνιλοχλωρίδιο (Modified-PVC) λευκού 
χρώματος, σταθεροποιημένου από την ηλιακή ακτινοβολία, ελεύθερου μολύβδου, 
με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,17W/m·K (σύμφωνα με το DIN 52612) σε 
θερμικές συνθήκες από -40°C έως + 80°C. 

Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής (α) του προ-μονωμένου συστήματος 
πρέπει να είναι: α ≤ 0,016 mm/m·K. 

Οι μονώσεις στα σημεία ένωσης σωλήνων και εξαρτημάτων θα πρέπει να 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις μεθόδους εγκατάστασης του κατασκευαστή, 
χρησιμοποιώντας ειδικό περίβλημα PE ή M-PVC και άκαμπτο αφρό PUR. 

Τα τεχνικά δεδομένα του Προ-μονωμένου σωλήνα είναι τα παρακάτω: 
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Σωλήνας εξυπηρέτησης (PP)  

Εξ. Διάμετρος (mm) 

Περίβλημα M-PVC/HDPE  

Εξ. Διάμετρο (mm) 

20 63 

25 63 

32 63 

40 75 

50 90 

63 110 

75 125 

90 140 

110 160 

125 200 

160 225 

200 250 

250 315 

315 400 

Μεγαλύτερη διατομή στον σωλήνα του περιβλήματος, επιτρέπεται. 

Η μόνωση των εξαρτημάτων μπορεί να κατασκευαστεί με : 

α) Ειδικά τεμάχια μανδυών από M-PVC. 

β) Εργοστασιακά προ-μονωμένα εξαρτήματα με κέλυφος HDPE. 

2.5.2 ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

Η μόνωση των εξαρτημάτων μπορεί να κατασκευαστεί με τις ακόλουθες 
κατασκευαστικές πρακτικές η οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

Ειδικά τεμάχια μανδυών από M-PVC. 
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Χρησιμοποιούνται εξαρτήματα PP χωρίς μόνωση (γωνία, ημι-γωνία, ταφ, ταφ 
παράκαμψης) και μανδύες M-PVC (ειδικά τεμάχια γωνίας, ημι-γωνίας, μούφας) 
μεγαλύτερης διάστασης κατά 0,5mm από το κέλυφος του προ-μονωμένου σωλήνα. 

Η σύνδεση του εξαρτήματος PP με τον προ-μονωμένο σωλήνα 
πραγματοποιείται με αυτογενή θερμοσυγκόλληση χρησιμοποιώντας μούφες PP 
(μέθοδο εισδοχής) ως την διάσταση Ø125mm, ενώ από Ø160mm και άνω 
πραγματοποιείτε μετωπική συγκόλληση.  

Η σύνδεση μεταξύ των περιβλημάτων μηχανικής προστασίας (σωλήνας & 
εξαρτήματος) M-PVC πραγματοποιείται με ειδικών διαστάσεων τεμάχια μανδύα 
(γωνία, ημι-γωνία, ταφ, μούφα) M-PVC. Η στεγανοποίηση τους γίνεται με χρήση 
κόλλας PVC και ταινίας PVC. 

Εργοστασιακά προ-μονωμένα εξάρτημα με κέλυφος HDPE. 

Χρησιμοποιούνται προ-μονωμένα εξαρτήματα (γωνίας, ημι-γωνίας, ταφ, ταφ 
παράκαμψης) PP/PUR/HDPE. 

Η σύνδεση του κύριου σωλήνα PP μεταξύ  προ-μονωμένου σωλήνα & προ-
μονωμένου εξαρτήματος πραγματοποιείται με αυτογενή θερμο-συγκόλληση 
χρησιμοποιώντας μούφες PP (μέθοδο εισδοχής) ως την διάσταση Ø125mm, ενώ από 
Ø160mm και άνω πραγματοποιείτε μετωπική συγκόλληση.  

Η σύνδεση των περιβλημάτων μηχανικής προστασίας (σωλήνας & 
εξαρτήματος) HDPE πραγματοποιείται με θερμο-συστελλόμενο σετ. Η 
στεγανοποίηση τους γίνεται με συρρίκνωση του θερμο-σετ χρησιμοποιώντας φλόγα. 

Οι εργοστασιακά προ-μονωμένοι σωλήνες (M-PVC,HDPE) θα πρέπει να έχουν 
ελεύθερα τα άκρα του κυρίου σωλήνα εξυπηρέτησης (PP) ώστε να πραγματοποιείται 
εύκολα η σύνδεση με εξαρτήματα (PP). Το προ-τυποποιημένο μήκος ελευθέρων 
άκρων του κύριου σωλήνα (PP) ορίζεται στα 150mm για σωλήνα εξυπηρέτησης έως 
Ø63mm (M-PVC/HDPE), ενώ για μεγαλύτερο σωλήνα εξυπηρέτησης έως Ø315mm 
(M-PVC/HDPE) ορίζεται στα 225mm. 

Τα ειδικά τεμάχια M-PVC (γωνία, ημι-γωνία, μούφα) διαθέτουν οπή 20mm για 
την πλήρωση μονωτικού. Στα θερμοσυστελόμενα σετ HDPE, θα πρέπει να γίνει 
διάνοιξη οπής πλήρωσης με τρυπάνι 20mm, μετά την συρρίκνωση τους, με ιδιαίτερη 
προσοχή. 

Με το πέρας των εργασιών σύνδεσης του κύριου σωλήνα με τα εξαρτήματα 
θα πρέπει να διεξάγεται δοκιμή αντοχής-στεγανότητας, σε τμήμα ή ολόκληρη την 
εγκατάσταση, κατά DIN 1988-2.   
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Σε θαμμένα τμήματα προ-μονωμένων δικτύων θα πρέπει να εφαρμόζεται 
πρόσθετα έλεγχος υδατοστεγανότητας των περιβλημάτων μηχανικής προστασίας 
κατά EN 489.  

Οι μανδύες θα πρέπει να διαθέτουν δοκιμή υδατοστεγανότητας κατά EN 489 
§ 5.2.  

Τα κενά τμήματα των συνδέσεων θα  πρέπει να θερμομονωθούν με έγχυση 
μείγματος πολυουρεθάνης δύο συστατικών (πολυόλη & ισοκυανικό) σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.     

2.6 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ PP 

Οι συνδέσεις των σωλήνων και εξαρτημάτων από πολυπροπυλένιο θα 
πραγματοποιούνται με αυτογενή θερμο-συγκόλληση. Η συγκόλληση με την μέθοδο 
εισδοχής (socket fusion) θα εφαρμόζεται σε διαμετρήματα έως Ø125mm, στους 
260oC. Για μεγαλύτερα διαμετρήματα θα εφαρμόζεται η μέθοδος μετωπικής 
συγκόλλησης (Butt fusion) στους 210oC.  Εναλλακτικά,  και ανάλογα με τη δυσκολία 
της εγκατάστασης συνιστάται να χρησιμοποιούνται, όπου αυτό απαιτείται, κολάρα 
και φλάντζες για σύνδεση σωλήνα με σωλήνα ή σωλήνα με εξάρτημα. Η χρήση 
ηλεκτρομούφας και ιδιαίτερα για διαστάσεις μεγαλύτερες των 125 χιλιοστών, δεν 
συνιστάται.  

Η προετοιμασία των συνδέσεων (ρύθμιση και ευθυγράμμιση,  θερμοκρασίες 
και χρόνοι θερμικής αυτο-συγκόλλησης, χρόνος ψύξης, πίεση συγκόλλησης) για κάθε 
μέθοδο θα βασίζονται στις αρχές συγκόλλησης θερμοπλαστικών κατά DIN 16960, το 
πρότυπο DVS 2207, μέρος ΙΙ (συγκόλληση σωλήνων & εξαρτημάτων), καθώς και τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Ο εξοπλισμός θερμικής αυτό-συγκόλλησης (εργαλεία, μηχανές, συσκευές) θα 
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο DVS 2208, μέρος Ι (μηχανήματα & 
εξοπλισμός συγκόλλησης θερμοπλαστικών) και να καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή σωλήνων και εξαρτημάτων. 

Πριν από την σύνδεση, ο σωλήνας και τα εξαρτήματα πρέπει να 
προετοιμάζονται σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα και τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή αναφορικά με την κοπή, καθαρισμό και διαμόρφωσή τους. 

Οι συνδέσεις σωλήνων PP με μεταλλικούς σωλήνες ή εξαρτήματα θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με ειδικούς προσαρμογείς (κολάρα και φλάντζες) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων Πολυπροπυλενίου όπως PPRCT, PPR, 
PPH και PPB, εφόσον πρόκειται για υλικά με χαμηλό δείκτη ροής και αντίστοιχων 
ονομαστικών πιέσεων με τις προδιαγραφές, επιτρέπονται και δε δημιουργούν 
προβλήματα στην εγκατάσταση. 

21PROC009661556 2021-12-03



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ  
Διεύθυνση Μελετών 
Τμήμα Η/Μ Μελετών  

 

11 
 

2.7 ΣΤΗΡΙΞΗ 

Στα εμφανή δίκτυα θα πρέπει να εξασφαλίζονται η καλαισθησία, η 
σταθερότητα της μορφής των δικτύων, καθώς και η απουσία τάσεων. 

Τα διαστήματα στήριξης πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους πίνακες 
του κατασκευαστή και σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία, τη διάμετρο εξωτερικού 
σωλήνα και τον συντελεστή γραμμικής διαστολής υλικού (α). Ως διαφορά 
θερμοκρασίας ΔΤ (°C) ορίζεται η θερμοκρασία σχεδιασμού του ρευστού (νερό) και η 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος που εγκαθίσταται ο σωλήνας.   

Οριζόντια στήριξη προ-μονωμένου σωλήνα Πολυπροπυλενίου τριών 
στρωμάτων με ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος, SDR 11. 

Διαφορά 
Θερμοκρασίας 
ΔΤ [0C] 

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm] 

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 

Απόσταση στηριγμάτων [cm) 

20 125 145 155 175 205 230 245 260 280 285 295 310 315 320 

30 125 145 155 175 205 230 245 260 265 275 280 295 300 310 

40 120 135 140 160 190 215 230 245 250 260 265 280 295 295 

50 120 135 140 160 190 215 225 240 240 245 250 265 285 285 

60 110 125 135 155 175 205 210 225 225 230 240 250 265 265 

70 100 110 120 155 170 190 195 205 210 215 225 240 260 260 

Οι αποστάσεις των στηριγμάτων για κατακόρυφα δίκτυα μπορεί να αυξηθούν 
κατά 20%, σύμφωνα με τις τιμές του παραπάνω πίνακα. 

Η στήριξη του προ-μονωμένου συστήματος θα πραγματοποιείται με  
μεταλλικά διαιρούμενα στηρίγματα χωρίς λάστιχο ή U-bold. 

Η χρήση διαστολικών διατάξεων μπορεί κατά περίπτωση να μην 
εφαρμοστούν ή να εφαρμοστούν σε περιορισμένο ποσοστό. 

2.7 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  

Μετά το τέλος της εγκατάστασης τα εγκαταστημένα κυκλώματα θα πρέπει να 
δοκιμάζονται με βάση το DIN 1988-2, διαδοχικά σε τρεις φάσεις. 
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Πρώτη φάση : Κάθε κύκλωμα θα πρέπει να δοκιμάζεται για 30min με πίεση 
δοκιμής τουλάχιστον 6 bar.  

Δεύτερη φάση : Δοκιμάζεται συνολικά το κύκλωμα με τις ίδιες πιέσεις για 
τουλάχιστον 2 ώρες. 

Τρίτη φάση : Μένει το κύκλωμα γεμάτο με νερό υπό πίεση για όσο διάστημα 
διαρκούν οι υπόλοιπες εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου. 

2.8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Το εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων θα διαθέτει πιστοποιητικό 
ποιότητας ISO 9001:2000.  

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα PPR, πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης, από την ΕΒΕΤΑΜ, όπως ακριβώς ορίζεται από το ΦΕΚ 3346/2012, το 
οποίο καθορίζει τις προδιαγραφές για όλες τις εφαρμογές των πλαστικών σωλήνων 
και οι διατάξεις του είναι υποχρεωτικές για την Ελληνική επικράτεια. 

Οι προμονωμένοι σωλήνες πρέπει να έχουν δοκιμασθεί, από αναγνωρισμένο 
Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το επίπεδο της ποιότητας της 
Πολυουρεθάνης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει το EN 253 και το ISO 844. 

Οι μανδύες του PVC και τα θερμοσυστελλόμενα σετ του PE, θα πρέπει να 
έχουν υποβληθεί σε δοκιμή υδατοστεγανότητας, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά EN 489 § 5.2.  

Οι πλαστικοί σωλήνες και τα πλαστικά εξαρτήματα εξαιρούνται από την 
σήμανση συμμόρφωσης CE (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής 
οδηγίας 2014/68/EU).  

Πρέπει να δίνεται γραπτή εγγύηση από τον κατασκευαστή μέσω 
ασφαλιστικής εταιρείας για τουλάχιστον 10 χρόνια. 

Ενδεικτικός τύπος σωλήνων και εξαρτημάτων: Aqua Plus και Aqua Plus Prins, 
Interplast. 

3. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Για την κάλυψη των φορτίων ψύξης – θέρμανσης των κτιρίων Α & Β θα 
εγκατασταθούν στα Δώματα αντλίες θερμότητας  αέρα – νερού, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης (high efficiency).  Στο κτίριο Α θα εγκατασταθούν τρείς (3) Α/Θ και στο 
κτίριο Β δύο Α/Θ. Κάθε Α/Θ λειτουργεί σε ψύξη ή θέρμανση και τροφοδοτεί 
αντίστοιχα στους συλλέκτες διανομής δευτερευόντων κυκλωμάτων των δύο κτιρίων.  
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Κάθε αντλία θερμότητας αέρος-νερού, θα είναι πλήρως συναρμολογημένη 
στο εργοστάσιο κατασκευής και θα είναι εξοπλισμένη  με συμπιεστές τύπου scroll, 
ανεμιστήρες μεταβλητών στροφών και υδραυλικό  τμήμα (ψυχροστάσιο μονής 
αντλίας inverter, δοχείο αδρανείας). Κάθε μονάδα Α/Θ θα πρέπει να περιλαμβάνει 
όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση  του ψυκτικού μέσου  
R410A και έλεγχο λειτουργίας μέσω  μικροεπεξεργαστή  με οθόνη φιλική προς τον 
χρήστη. 

Κάθε αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 
14511 - 3 και πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα 
μηχανήματα  χωρίς πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται. 

Κάθε μονάδα Α/Θ θα κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές 
οδηγίες/ κανονισμούς : 

Κανονισμός (EU) N° 813/2013 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EC, σχετικά  
με τις απαιτήσεις του Eco-design,  που αφορά  τον σχεδιασμό των θερμαντήρων 
χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας 

Κανονισμός (EU) N°327/2011  εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  
με τις απαιτήσεις του Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό των ανεμιστήρων 
βιομηχανικού τύπου. 

Κανονισμός (EU) N°640/2009 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU,  σχετικά  
με τις απαιτήσεις  Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό  των ηλεκτροκινητήρων. 

Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 2014/68/EC,  

Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού  2006/42/EC, τροποποιημένη   

Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2014/30/EC, τροποποιημένη και 
με τις εφαρμόσιμες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων. 

Γενικές απαιτήσεις : EN 60204-1 για την ασφάλεια μηχανήματος και τον  
ηλεκτρικό εξοπλισμό τους.  

Θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα έχουν λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό 
έλεγχο στο εργοστάσιο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΩΝ Α/Θ – ΚΤΙΡΙΟ Α 

Τεχνικά χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο φορέα Eurovent  

- Ψυκτική απόδοση (kW): …300* 

- Θερμική απόδοση (kW): …300* 

- SCOP κατά EN14511: 3 2013 (kWh / kWh): >3.3 (για μέση κλιματική ζώνη και 

θερμοκρασία θερμού νερού:  30οC/35oC)  
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- Τύπος ψυκτικού μέσου: R-410A  

- Τύπος συμπιεστών: Scroll 

- Αριθμός συμπιεστών: 4 

- Μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής θερμού νερού: >55 (° C) 

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): <85 

- Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 μέτρων κατά  ISO 4871 (dB (A)): <50 

*Σε συνθήκες λειτουργίας: 

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού (° C): 12/7 

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου θερμού νερού (° C): 40/45 

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C), λειτουργία σε ψύξη : 37,5 οC DB 

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C), λειτουργία σε θέρμανση : 7,0 οC DB (RH 87%) 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΟ Α/Θ – ΚΤΙΡΙΟ Β 

Τεχνικά χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο φορέα Eurovent  

- Ψυκτική απόδοση (kW): …270* 

- Θερμική απόδοση (kW): …270* 

- SCOP κατά EN14511: 3 2013 (kWh / kWh): >3.3 (για μέση κλιματική ζώνη και 

θερμοκρασία θερμού νερού  30οC/35oC)  

- Τύπος ψυκτικού μέσου: R-410A  

- Τύπος συμπιεστών: Scroll 

- Αριθμός συμπιεστών: 4 

- Μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής θερμού νερού: >55 (° C) 

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): <85 

- Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 μέτρων κατά  ISO 4871 (dB (A)): <50 

- *Σε συνθήκες λειτουργίας: 

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού (° C): 12/7 

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου θερμού νερού (° C): 40/45 

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C), λειτουργία σε ψύξη : 37,5 οC DB 

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C), λειτουργία σε θέρμανση : 7,0 οC DB (RH 87%) 

 

4. ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
Ενδεικτικού Τύπου Reflex N 800, για αντιστάθμιση της πίεσης με μεμβράνη, γκρι, 6/1,5 bar. 

 Τύπος N 800 

Ονομαστικός όγκος 800 l Μέγ. ωφέλιμος όγκος 450 l 

Μέγ. επιτρεπόμενη θερμοκρασία 
συστήματος 

120 °C 

Μέγ. επιτρ. θερμοκρασία λειτουργίας 70 °C 

  

Μέγ. επιτρεπόμενη υπερπίεση 

λειτουργίας 

6 bar 

Αρχική πίεση αερίου, εργοστασιακά 1,5 bar 
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Σύνδεση WBI R 1" Διάμετρος 740 mm 

Μέγ. ύψος 1996 mm Ύψος σύνδεσης νερού 245 mm 

  

Περιγραφή 

Δοχείο διαστολής για αντιστάθμιση πίεσης με μεμβράνη για κλειστά 
συστήματα νερού θέρμανσης και ψύξης. Δοχεία κατασκευασμένα κατά DIN EN13831. 

Έγκριση σύμφωνα με την Οδηγία για εξοπλισμό υπό πίεση 
2014/68/EΕ. 

- επίστρωση εποξικής ρητίνης με μεγάλη διάρκεια ζωής 

- μη αντικαταστάσιμη ημιμεμβράνη κατά DIN EN13831 

- από 35 λίτρα και άνω όρθιο 

- για προσθήκη αντιπαγωτικού τουλάχιστον 25 έως 50% 

- με συνδέσεις με σπειρώματα μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία 

συστήματος 120 °C 

 

5. ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΡΥΠΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

Ενδεικτικός Τύπος: Reflex Servitec 

Διάταξη απαέρωσης ψεκασμού σε κενό, για 
την απαέρωση του συστήματος και του νερού 
αναπλήρωσης σε κλειστά κυκλώματα νερού 
θέρμανσης και ψύξης, ως πλήρως αυτόματη 
πολυλειτουργική μονάδα με λειτουργία αυτόματης 
έναρξης και αυτόματη υδραυλική εξισορρόπηση, της 
διαδικασίας απαέρωσης, καθώς επίσης έλεγχο και 
επιτήρηση της λειτουργίας αναπλήρωσης.  

Κατάλληλα μέσα είναι το νερό και το μείγμα 
νερού/γλυκόλης με σχέση ανάμειξης έως 50/50%. 
Λειτουργική μονάδα αποτελούμενη από υδραυλικό 
τμήμα κατασκευασμένο για τοποθέτηση στον τοίχο 
και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου Control Smart με 

εργονομική διάταξη και σήμανση CE.  

Στο υδραυλικό τμήμα πραγματοποιείται η απαέρωση μέσω μιας αντλίας 
μεμβράνης σε συνδυασμό με έναν κάθετα διατεταγμένο σωλήνα ψεκασμού σε κενό 
από ορείχαλκο. Η αντλία αυτή είναι εξοπλισμένη με ακροφύσιο ψεκασμού κενού, 
διάταξη απαέρωσης καταμετρικών σωλήνων και διάταξη επιτήρησης πίεσης.  

Η συνολική μονάδα βρίσκεται, προστατευμένη από τη ρύπανση, σε ένα 
περίβλημα από διογκωμένο πολυπρο πυλένιο, με ανοιγόμενο κάλυμμα συντήρησης. 
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Το σύστημα ελέγχου Control Smart είναι ενσωματωμένο σε ένα στιβαρό πλαστικό 
περίβλημα, που περιλαμβάνει τόσο τα ηλεκτρονικά ισχύος και επικοινωνίας, όσο και 
τον πίνακα χειρισμού με πληκτρολόγιο μεμβράνης ανθεκτικό στους ρύπους. 
Bluetooth στάνταρ ενσωματωμένο ως διεπαφή επικοινωνίας.  

Το σύστημα ελέγχου διαθέτει πλήρως αυτόματο έλεγχο με μικροεπεξεργαστή 
με λειτουργία πραγματικού χρόνου, μνήμη σφαλμάτων και παραμέτρων με 
διαχωρισμό, ένδειξη LED για τους τρόπους λειτουργίας και τα γενικά μηνύματα 
σφάλματος, και οπτικοποίηση των καταστάσεων ελέγχου για την πίεση συστήματος 
και όλα τα σχετικά μηνύματα λειτουργίας και σφαλμάτων με την εφαρμογή Control 
Smart μέσω επικοινωνίας Bluetooth.  

Ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας, αποτελούμενο από: 

-  Διεπαφή RS485 (γαλβανικά διαχωρισμένη) για τη σύνδεση προαιρετικών στοιχείων 

επικοινωνίας 

-  Γαλβανικά απομονωμένη έξοδο για τη διαβίβαση του συγκεντρωτικού μηνύματος 

-  Ψηφιακή είσοδο για την επεξεργασία σήματος μετρητή νερού με επαφή 

-  Αναλογική είσοδο για τη μέτρηση της αγωγιμότητας 

-  Είσοδος για ζήτηση λειτουργίας αναπλήρωσης μέσω εξωτερικού σήματος 

Το Control Smart λειτουργεί μέσω plug and play και αναγνωρίζει αυτόνομα 
την πίεση της εγκατάστασης επιτρέποντας τον άνετο ασύρματο χειρισμό μέσω 
εφαρμογής για smartphone και tablet για λειτουργικά συστήματα Apple και Android, 
για την εύκολη θέση σε λειτουργία και την οπτικοποίηση της λειτουργίας της 
εγκατάστασης. Διαθέσιμες είναι οι ακόλουθες λειτουργίες: 

-  Αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 

-  Αρχική ρύθμιση και αλλαγή ρύθμισης ελάχιστης πίεσης λειτουργίας p0 

-  Χρόνοι ενεργοποίησης για συνεχή και διακοπτόμενη απαέρωση με ελεύθερη 

αντιστοίχιση και καταχώριση από τον χρήστη  

-  Ελεύθερη παραμετροποίηση ημέρας και ώρας για τη λειτουργία διακοπτόμενης 

απαέρωσης, με θερινή λειτουργία 

-  Ένδειξη κατάστασης, προειδοποίησης και σφάλματος για την πίεση της εγκατάστασης 

και τις καταστάσεις λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών επισημάνσεων 

και συστάσεων ενεργειών 

-  Αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού 

Παράμετροι ασφαλείας και λειτουργίας που προστατεύονται από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Μονάδα ελέγχου πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για 
σύνδεση με καλωδίωση βάσει των προδιαγραφών VDE, καλώδιο σύνδεσης στο 
δίκτυο και βύσμα, συνδέσεις συστήματος με ενσωματωμένες διατάξεις φραγής. 
Διάταξη απαέρωσης με σωλήνες ψεκασμού κενού για το περιεχόμενο νερό και το 
νερό πλήρωσης και αναπλήρωσης, σε αυτόνομα βελτιστοποιούμενη λειτουργία με 
κύκλους για συνεχή και διαλειμματική απαέρωση και για απαέρωση αναπλήρωσης.  
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Ελεγχόμενη αναπλήρωση μέσω λειτουργικά ασφαλούς δίοδης ηλεκτρικής 
στρόφιγγας. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται μέσω ενός ενσωματωμένου 
μηχανισμού αξιολόγησης της πίεσης συστήματος ή μέσω εξωτερικού σήματος 230 V 
(π.χ. σταθμού διατήρησης πίεσης), με αυτόματη διακοπή και μήνυμα σφάλματος σε 
περίπτωση υπέρβασης του χρόνου λειτουργίας ή/και του αριθμού κύκλων. Η 
αναπλήρωση μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιείται από ανοικτό δοχείο 
απομόνωσης δικτύου. Δυνατότητα αξιολόγησης ενός μετρητή νερού με επαφή, 
συμπεριλαμβανόμενης της προαιρετικής δυνατότητας επιτήρησης εναλλακτών 
ιόντων στον αγωγό αναπλήρωσης. Τεκμηρίωση και έλεγχος του συνολικού 
συστήματος βάσει των παραπάνω παραμέτρων. 

- Μέγ. ονομαστική ηλεκτρ. ισχύς    0,20 kW 

- Τύπος S 

- Μέγ. στάθμη θορύβου     55 dB(A) 

- μέγ. όγκος εγκατάστασης     6 m³ 

- Μέγ. όγκος εγκατάστασης, γλυκόλη    4 m³ 

- Μέγ. επιτρ. θερμοκρασία λειτουργίας  70 °C 

- Ελάχιστη πίεση παροχής αναπλήρωσης  0,10 bar 

- Σύνδεση στην κατάθλιψη     G 1/2" 

- Σύνδεση εκροής      G 1/2" 

- Σύνδεση αναπλήρωσης     G 1/2" 

- Βαθμός διαχωρισμού διαλυμένων αερίων έως  90 % 

- Μερικός όγκος νερού από το δίκτυο    0,050 m³/h 

Ενδεικτικός Τύπος: Reflex Exdirt 

Διαχωριστής ρύπων και λάσπης για συστήματα νερού θέρμανσης και ψύξης, 
συγκεκριμένα για κλειστά συστήματα εγκαταστάσεων που περιέχουν υγρό. 
Κατάλληλα μέσα είναι το νερό και το μείγμα νερού/γλυκόλης με σχέση ανάμειξης έως 
50/50%. 

Εξάρτημα για την απομάκρυνση σωματιδίων με μέγεθος 
έως 5,0 μικρόμετρα από το ρεύμα του υγρού με ένθετο ειδικά 
διαμορφωμένο γι’ αυτόν τον σκοπό. Ο καθαρισμός και η 
εκκένωση του χώρου συλλογής ρύπων μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μέσω ξεχωριστής στρόφιγγας αφαίρεσης 
λάσπης, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία. Τύπος D 114.3 

 

- Χρώμα      γκρι 

- Υλικό περιβλήματος     Βερνικωμένος χάλυβας 

- Μέγ. επιτρ. θερμοκρασία λειτουργίας 110 °C 

- Μέγ. επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας 10 bar 

 

21PROC009661556 2021-12-03



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ  
Διεύθυνση Μελετών 
Τμήμα Η/Μ Μελετών  

 

18 
 

Ενδεικτικός Τύπος: Reflex Reflex Exferro 

Διαρκής μαγνήτης υψηλής ενέργειας για την τοποθέτηση σε διαχωριστές 
λάσπης και ρύπων Exdirt. Ο μαγνήτης αποτελείται από μια ράβδο ισοστατικής 
συμπίεσης από κράμα νεοδυμίου, σιδήρου και βορίου, η οποία είναι τοποθετημένη 
μέσα σε ένα βιδωτό βυθιζόμενο περίβλημα.  

Διαχωρισμός και στεγανοποίηση σιδηρομαγνητικών σωματιδίων από τη 
διαδικασία διαχωρισμού. Με το ξεβίδωμα του μαγνητικού περιβλήματος από το 
περίβλημα του διαχωριστή και στη συνέχεια με τον καθαρισμό τους, τα σωματίδια 
μπορούν να απομακρύνονται συνεχώς και ελεγχόμενα από τη ροή του ρευστού. 
Τύπος D/TW 80-100 (88.9-114.3) 

- Μέγ. επιτρ. θερμοκρασία λειτουργίας 110 °C 

- Μέγ. επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας 10 bar 

- Σύνδεση WBI     G 1" 

- Διάμετρος      25 mm 

- Μήκος τοποθέτησης    365 mm 

- Βάρος      1,40 kg 

Βαλβίδα με καπάκι ασφαλείας Ενδεικτικού Τύπου Reflex SU R 1" x 1" 

Βαλβίδα με καπάκι ασφαλείας για δοχεία διαστολής 
για αντιστάθμιση της πίεσης με μεμβράνη σε κλειστά 
συστήματα θέρμανσης και νερού ψύξης. Με διάταξη φραγής 
με ασφάλεια έναντι ακούσιου κλεισίματος και με διάταξη 
εκκένωσης, ελεγμένη κατά DIN EN 12828 από τον φορέα TÜV. 

 

 

Reflex Exvoid T 1/2, αυτόματο εξαεριστικό μεγάλου μεγέθους από Ορείχαλκος, 110 °C, 
10bar 

Reflex Exvoid-T Αυτόματος εξαερωτήρας ταχείας δράσης/μεγάλης διατομής 
για συστήματα νερού θέρμανσης και ψύξης, συγκεκριμένα κλειστά συστήματα 
εγκαταστάσεων που περιέχουν υγρό.  

Κατάλληλα μέσα είναι το νερό και το μείγμα 
νερού/γλυκόλης με σχέση ανάμειξης έως 50/50%. 

 Εξάρτημα για σταθερή απομάκρυνση φυσαλίδων αερίου 
από ειδικά προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό ψηλά σημεία ή 
σημεία συλλογής του συστήματος υδραυλικών σωληνώσεων. 
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6. ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Ενδεικτικος Τύπος: Reflex Fillset Impuls 

Αυτόματος πλήρωσης, με μεταλλική ράγα στερέωσης, για την απευθείας 
σύνδεση διατάξεων αναπλήρωσης για συστήματα νερού θέρμανσης και ψύξης σε 
δίκτυα πόσιμου νερού. Τα επιμέρους συστατικά στοιχεία είναι τα εξής: 

- στρόφιγγες φραγής εξαρτημάτων 

- απομονωτής συστήματος κατά DIN 1988-100 / DIN EN 1717 (BA), με ενσωματωμένο 

φίλτρο ρύπων 

- ράγα σύνδεσης για οριζόντια ανάρτηση σε τοίχο 

- Μετρητής νερού με έξοδο παλμών 

 

7. ΑΝΤΛΙΕΣ 

Στο έργο θα εγκατασταθούν στα δευτερεύοντα κυκλώματα διανομής αντλίες, 
οι οποίες θα αντικαταστήσουν όλες τις υφιστάμενες. Ενδεικτικός Τύπος: Stratos 
MAXO 65/0,5-16 PN6/10. 

Υδρολίπαντη αντλία υψηλής απόδοσης Inline με κινητήρα EC και ηλεκτρονική 
προσαρμογή ισχύος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νερό θέρμανσης, κρύο νερό και 

μίγματα νερού/γλυκόλης.  

Δείκτης ενεργειακής 
απόδοσης (ΕΕΙ) ανάλογα με τον 
τύπο της αντλίας μεταξύ = 0,17 και 
= 0,19. 

 
Είδος ρύθμισης: 

- Μόνιμη, αυτόματη προσαρμογή της 

απόδοσης στις απαιτήσεις της εγκατάστασης χωρίς προεπιλογή της επιθυμητής τιμής 

Wilo- Dynamic Adapt plus (εργοστασιακή ρύθμιση). Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20 

% έναντι του είδους ρύθμισης dp-v. 

- Σταθερή θερμοκρασία (T-const.) 

- Διαφορική θερμοκρασία σταθερή (dT-const.) 

- Βελτιστοποίηση ταχύτητας ροής του κυκλοφορητή τροφοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες 

μέσω της δικτύωσης και της επικοινωνίας με πολλές αντλίες (Multi-Flow Adaptation). 

- Ταχύτητα ροής σταθερή (Q-const.) 

- Ρύθμιση διαφορικής πίεσης dp-c σε απομακρυσμένο σημείο στη γραμμή σωληνώσεων 

(σύστημα ρύθμισης δυσμενούς σημείου) 

- Σταθερή διαφορά πίεσης (dp-c) 
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- Μεταβλητή διαφορά πίεσης (dp-v) με την επιλογή της καταχώρηση υπολογισμένων 

σημείων λειτουργίας 

- Σταθερή ταχύτητα περιστροφής (n-const.) 

- Σύστημα ρύθμισης PID προσαρμοσμένο από τον χρήστη 

Λειτουργίες: 
- Καταγραφή ποσότητας θερμότητας  

- Καταγραφή ποσότητας ψύχους 

- Αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας σε αναγνώριση μηδενικής παροχής (No-Flow 

Stop) 

- Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης (αυτόματα, εξωτερικά ή 

χειροκίνητα) 

- Ρυθμιζόμενος περιορισμός ταχύτητας ροής με τη λειτουργία QLimit (Qmin. και Qmax.) 

- Τρόποι λειτουργίας δίδυμων αντλιών: Βελτιστοποιημένος βαθμός απόδοσης παράλληλης 

λειτουργίας για dp-c και dp-v, 

- κύρια/παράλληλη λειτουργία 

- Αποθήκευση και επαναφορά των διαμορφωμένων ρυθμίσεων αντλίας (3 παράμετροι 

επαναφοράς) 

-  Ένδειξη βλάβης/προειδοποίησης με απλό κείμενο συμπεριλαμβανομένων προτάσεων 

βοήθειας 

- Λειτουργία εξαέρωσης για την αυτόματη εξαέρωση του χώρου του ρότορα 

- Αυτόματη νυχτερινή λειτουργία μείωσης 

- Αυτόματη λειτουργία απεμπλοκής και ενσωματωμένη πλήρης προστασία κινητήρα 

- - Αναγνώριση ξηρής λειτουργίας 

Ένδειξη: 
- Είδος ρύθμισης 

- Επιθυμητή τιμή 

- Παροχή 

- Θερμοκρασία 

- Απορροφώμενη ισχύς 

- Ηλεκτρική κατανάλωση 

- Ενεργές επιδράσεις (π.χ. STOP, No-Flow Stop) 

Οι αντλίες που θα εγκατασταθούν στο έργο θα μονωθούν όλες με μονωτικό 
κέλυφος προτεινόμενο από τον κατασκευαστή τους όπως το Wilo – ClimaForm. Το 
μονωτικό κέλυφος με στεγανότητα διείσδυσης αέρα, για μόνωση κελυφών αντλιών 
σε εγκαταστάσεις κλιματισμού και συστήματα ψύξης, θα τοποθετηθεί από τον 
εγκαταστάτη. Η μόνωση θα είναι κατάλληλη για μονούς κυκλοφορητές των 
αντίστοιχων σειρών και μοντέλων.  

Η μόνωση θα γίνει επιμελώς, για αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων 
στην επιφάνεια του κελύφους του κυκλοφορητή και βλαβών που προκύπτουν από 
αυτά όπως στάξιμο νερού και διάβρωση στο κέλυφος του κυκλοφορητή και στην 
εγκατάσταση. 
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8. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η υποδομή για την εγκατάσταση των νέων αντλιών θερμότητας περιλαμβάνει: 

• Προσεκτική αποσύνδεση δικτύων παροχής ηλεκτρικής ισχύος και υδραυλικών 
δικτύων στα υφιστάμενα μηχανήματα.  

• Προσεκτική αποξήλωση και μεταφορά προς ανακύκλωση όλων των παλαιών 
μηχανημάτων και των υλικών που τα εξυπηρετούσαν (αντλιών, ψυκτών, 
σχαρών, καλωδίων, βανών, σωλήνων, μονώσεων κ.α)  και την μεταφορά τους 
από τα δώματα που βρίσκονται σήμερα, προς ανακύκλωση. 

• Προσεκτικός καθαρισμός της επιφάνειας των δωμάτων, αποκατάσταση του 
δαπέδου από τυχόν φθορές στην περιοχή όπου θα εγκατασταθούν τα νέα 
μηχανήματα. 

• Κατασκευή δύο στεγάστρων τα οποία θα προστατεύουν από τις καιρικές 
συνθήκες όλον τον εξοπλισμό συλλεκτών, αντλιών, βανών, δοχείων 
διαστολής, απαερωτών, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης. 

• Κατασκευή νέων μεταλλικών βάσεων υποδοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για τα νέα μηχανήματα, τέτοιας επιφάνειας, ώστε ανάλογα με 
το βάρος λειτουργείας των μηχανημάτων να μην προκύπτει φόρτιση για την 
πλάκα του δώματος μεγαλύτερη από 110 Kg/m2. 

• Τροφοδοσία όλων των μηχανημάτων με την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ και 
κατάλληλο καλώδιο ελεγμένο σε πτώση τάσης και ασφαλισμένο στον πίνακα 
αναχώρησης με τον κατάλληλο αυτόματο διακόπτη.  

Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις, οι καλωδιώσεις 
κίνησης, τα τροφοδοτικά καλώδια, οι αυτόματοι διακόπτες και οι σχάρες όδευσης 
καλωδίων.  

Θα γίνει τροποποίηση του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα κίνησης σε κάθε κτίριο 
στο Δώμα, με εγκατάσταση νέων αυτόματων διακοπτών στις αναχωρήσεις για την 
τροφοδοσία των νέων μηχανημάτων. Η σύνδεση με κάθε ηλεκτρική συσκευή ή 
μηχάνημα για την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης κλιματισμού – θέρμανσης 
– αερισμού και εξαερισμού του κτιρίου, θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. 
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9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ Α 
Γενικά 

Η παραγωγή του κρύου και του ζεστού νερού θα γίνεται από μία εργοστασιακά 

συναρμολογημένη και δοκιμασμένη αντλία θερμότητας αέρος / νερού, με ψυκτικό μέσον 

R410A, ενδεικτικός τύπος : CXAF 090 SE LN EC Trane. 

Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει δύο (2) ψυκτικά κυκλώματα και τέσσερις (4) συμπιεστές 

(δύο ανά κύκλωμα), πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας και ενσωματωμένο χειριστήριο 

ελέγχου με οθόνη βασιζόμενο σε μικροεπεξεργαστή. Η Αντλία Θερμότητας θα παραδοθεί 

πλήρης ψυκτικού υγρού και ψυκτελαίου. Θα συνοδεύεται από τα τεχνικά της εγχειρίδια 

(ΙΟΜ, Εγχειρίδιο Χρήστη, ηλεκτρολογικό σχέδιο) τοποθετημένα μέσα στον πίνακα ελέγχου.  

Πιστοποίηση EUROVENT : Αποδόσεις – Βαθμοί απόδοσης – Στάθμη θορύβου 
Συνθήκες λειτουργίας ψύξης:     Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 12/7 (°C).  
                                      Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  35 (°C). 
Η Ψυκτική ισχύς σε 100% του φορτίου θα είναι : τουλάχιστον 310  (kW) 

Ο Eποχικός Βαθμός απόδοσης (ψύξη) θα είναι 
τουλάχιστον :  SEER  5,07 
 
Συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης: 
Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 
40/45 (°C).  
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  7 (°C). 
Η Θερμική ισχύς σε 100% του φορτίου θα είναι 
: τουλάχιστον 315  (kW) 
Ο Eποχικός Βαθμός απόδοσης (θέρμανση) θα 
είναι τουλάχιστον :  SCOP W35  3,76 

 
Συνθήκες έργου  : Αποδόσεις 
Συνθήκες λειτουργίας ψύξης :  Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 12/7 (°C).  
                                              Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  37,5 (°C). 
Η Ψυκτική ισχύς σε 100% του φορτίου θα είναι : τουλάχιστον 300  (kW) 
 
Συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης:  Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 40/45 
(°C).  
                                                           Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  0 (°C). 
Η Θερμική ισχύς σε 100% του φορτίου θα είναι : τουλάχιστον 260  (kW) 
 

Διασφάλιση Ποιότητας 

Η μονάδα θα είναι κατασκευασμένη σε εργοστάσιο που ακολουθεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001 ISO 14001.  
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Η μονάδα θα έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα standard EN14511, οι αποδόσεις της θα είναι 

πιστοποιημένες κατά Eurovent ενώ θα συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς EU 

Ecodesign Regulations / ErP / Directive 2009/125/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον η κατασκευή θα συμμορφώνεται πλήρως με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές οδηγίες: 

• Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU 

• Machinery Directive (MD) 2006/42/EU 

• Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE 

• ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU  

• Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1 / EN 60335-2-40 

• EcoDesign SEER 2021 
 
και θα φέρει σήμανση CE. 

Όρια λειτουργίας 

 Θερμοκρασία εξόδου 
νερού 

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

 Min Max Min Max 

Λειτουργία σε ψύξη -20°C +18°C -10°C +50°C 

Λειτουργία σε θέρμανση +25°C +55°C -18°C +35°C 

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

Τα πάνελ, ο σκελετός και οι εξωτερικές χαλύβδινες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες 

από γαλβανισμένο χάλυβα, με ειδική βαφή για αντίσταση σε σπρέυ άλατος 675 ωρών. Ο 

ηλεκτρολογικός πίνακας θα διαθέτει προστασία IP54. 

Η α/θ θα διαθέτει ακουστικά καλύμματα τύπου jacket για κάθε συμπιεστή για τον 

περιορισμό του θορύβου. 

Συμπιεστές και Κινητήρες 

Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει τέσσερις (4) σπειροειδείς (scroll) συμπιεστές, δύο (2) ανά 

κύκλωμα, σταθερής ταχύτητας 3000 rpm, 50 Hz. Ο έλεγχος της ισχύος θα γίνεται με βαλβίδες 

ενδιάμεσης έγχυσης ψυκτικού που θα προσαρμόζουν την ενεργειακή κατανάλωση στις 

διακυμάνσεις του φορτίου.  

Ο διπολικός επαγωγικός κινητήρας τύπου κλωβού, θα είναι ερμητικά σφραγισμένος και θα 

ψύχεται με αέριο από την αναρρόφηση. Θα υποστηρίζεται με 4  λιπαινόμενους με πίεση 

ένσφαιρους τριβείς, σχεδιασμένους για όλη την διάρκεια ζωής του ψύκτη.  

Εκκινητής συμπιεστών : Κάθε συμπιεστής θα έχει εκκινητή, του τύπου ομαλής εκκίνησης, 

ηλεκτρονικό, με στοιχεία στερεής κατάστασης (solid state soft starter) εργοστασιακά 

καλωδιωμένο  και δοκιμασμένο και τοποθετημένο εντός πίνακα με βαθμό προστασίας IP-54. 

Διαχείριση λαδιού 

Το σύστημα διαχείρισης του ελαίου (χωρίς αντλία), θα αποτελείται από ελαιοδιαχωριστή, 

φίλτρο κατακράτησης 5 μm και θερμαντήρα για αποφυγή εκκινήσεων με χαμηλές 

θερμοκρασίες ελαίου. 

Εξατμιστής 

Ο εξατμιστής θα είναι πλακοειδής εναλλάκτης ψυκτικού υγρού – νερού μονού περάσματος, 
με συγκολλητές πλάκες, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με χαλκό. Θα είναι 
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κατασκευασμένος για να λειτουργεί με πιέσεις 44.5 bars στην πλευρά του ψυκτικού υγρού 
με πίεση δοκιμής 1,1 φορές αυτής και 10.0 bars στην πλευρά του νερού με πίεση δοκιμής 1,5 
φορές αυτής. Ο εξατμιστής θα φέρει σήμανση PED. Θα διαθέτει θερμαντήρες τύπου 
κουβέρτας για προστασία έναντι παγώματος σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι -20°C. 
Θα φέρει εργοστασιακή μόνωση πάχους 0.75 inch (19.05 mm) Armaflex II ή ισοδύναμου 
τύπου (k=0.28). η γραμμή αναρρόφησης θα έχει μόνωση τύπου αφρού.   

Συμπυκνωτής και Ανεμιστήρες 

Τα στοιχεία του αερόψυκτου συμπυκνωτή θα αποτελούνται από πτερύγια αλουμινίου 

μηχανικά προσαρμοσμένα σε χαλκοσωλήνες με εσωτερική αυλάκωση. Τα πτερύγια δεν θα 

έχουν σχισμή για ευκολότερη αποπάγωση στην λειτουργία της θέρμανσης. Για περιορισμό 

του μήκους και μεγιστοποίηση της απόδοσης θα έχουν διάταξη “V”, ενώ για την προστασία 

τους θα διαθέτουν πλαϊνά καλύμματα. Η κατασκευή θα είναι σπονδυλωτή, με κάθε στοιχείο 

να συμπεριλαμβάνει κύκλωμα υπόψυξης του ψυκτικού ρευστού. Η μέγιστη επιτρεπόμενη 

πίεση λειτουργίας θα είναι 44.5bar ενώ θα έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο σε πίεση 45bar. 

 Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει ανεμιστήρες μεταβλητών τεχνολογίας EC για καλύτερη 
απόδοση στα μερικά φορτία και για χαμηλότερο θόρυβο. 

Ελάχιστος αριθμός ανεμιστήρων : 8 

Ψυκτικά Κυκλώματα 

Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει δύο (2) ψυκτικά κυκλώματα, με δύο (2) scroll συμπιεστές 
ανα κύκλωμα. Κάθε κύκλωμα θα διαθέτει αφαιρούμενο φίλτρο, σημείο πλήρωσης και 
ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει σύστημα έξυπνης 
απόψυξης ( Intelligent Defrost Management) που επιτρέπει στην μονάδα να αποδίδει 
συνεχώς το 50% της θερμικής της ισχύς κατά την διάρκεια των κύκλων απόψυξης.  
 

Σύστημα απόψυξης (DEFROST) 

Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει πρόσθετο θερμοδυναμικό κύκλωμα με εναλλάκτη 
(Booster) στην γραμμή αναρρόφησης για βελτίωση της θερμικής απόδοσης μέσω της 
αύξησης του χρόνου μεταξύ των απαραίτητων κύκλων απόψυξης κατά 25% και μείωσης της 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κατά την οποία σχηματίζεται πάγος πάνω στα στοιχεία, 
κατά 2οC. 

Ηλεκτρικός Πίνακας 

• Ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος της αντλίας θερμότητας θα έχει κεντρική αναμονή 
σύνδεσης από μια πηγή ηλεκτρικής παροχής, εφοδιασμένος με κεντρικό διακόπτη. Ο 
κεντρικός διακόπτης θα είναι χειριζόμενος εξωτερικά της αντλίας θερμότητας, μηχανικά 
διασυνδεδεμένος έτσι ώστε να διακόπτει την ηλεκτρική παροχή χωρίς να απαιτείται να 
ανοίξουν οι θύρες του. 

• Όλα τα καλώδια θα είναι αριθμημένα σύμφωνα με το πρότυπο CEI 60750.  

• Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετημένο και καλωδιωμένο 
μετασχηματιστή ισχύος για την τροφοδοσία όλων των συστημάτων.   

• Όλα τα στοιχεία του εκκινητή, θα είναι τοποθετημένα εντός κουτιού με βαθμό 
προστασίας IP54, με ανοιγόμενες πόρτες. 

• Θα υπάρχει προστασία από υπο/υπερ ταση 

• Η εσωτερική προστασία θα είναι IP20 
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Σύστημα Ελέγχου 

Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αυτού της 

αντλίας θερμότητας.  

Το σύστημα ελέγχου θα βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή και θα βρίσκεται εντός 

εργοστασιακά τοποθετημένου καλωδιομένου και δοκιμασμένου ερμαρίου. Η ισχύς του θα 

παρέχεται από ξεχωριστό μετασχηματιστή.  

To σύστημα ελέγχου θα επιτρέπει την λειτουργία του ψύκτη με μεταβλητή ροή στον 

εξατμιστή μέχρι και 10% με ακρίβεια + 0.3 οC στην θερμοκρασία εξόδου του εξατμιστή ή 30% 

με ακρίβεια + 1.1 οC, για την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας.  

Ο μικροεπεξεργαστής θα παρακολουθεί την θερμοκρασία του νερού επιστροφής και μέσω 

του “Adaptive ControlTM” αυτόματα θα προσαρμόζει την λειτουργία ώστε να αποτρέπετε η 

παύση λόγω μη κανονικών συνθηκών σχετιζόμενες με χαμηλή θερμοκρασία ψυκτικού στον 

εξατμιστή, υψηλή θερμοκρασία στον συμπυκνωτή και υπερφόρτωση του κινητήρα. Εάν οι μη 

κανονικές συνθήκες συνεχιστούν και τα όρια ασφαλείας επιτευχθούν, το σύστημα ελέγχου 

θα κλείνει το ψυκτικό κύκλωμα. Χειροκίνητη επαναφορά θα απαιτείται για τα παρακάτω 

σφάλματα : 

• Χαμηλή πίεση και θερμοκρασία ψυκτικού στον εξατμιστή 

• Υψηλή πίεση ψυκτικού στον συμπυκνωτή 

• Κρίσιμη κατάσταση αισθητηρίου ή ανίχνευση σφάλματος κυκλώματος 

• Υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης συμπιεστή 

• Υψηλή θερμοκρασία αναρρόφησης συμπιεστή 

• Απώλεια επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων 

• Σφάλματα της ηλεκτρικής παροχής: απώλεια φάσης, ασυμμετρία, αντιστροφή 

• Εξωτερικό ή τοπικό σήμα έκτακτης στάσης 
Το σύστημα θα προστατεύει την μονάδα επεμβαίνοντας στην λειτουργία της και θα την 

επαναφέρει αυτόματα όταν οι συνθήκες γίνουν κανονικές για τις παρακάτω περιπτώσεις 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

• Απώλεια ροής νερού στον εξατμιστή 

• Απώλεια επικοινωνίας με σύστημα BAS 

• Στιγμιαία απώλεια ισχύος  
Το σύστημα θα διεξάγει πάνω από 100 διαγνωστικούς ελέγχους και θα απεικονίζει το 

σφάλμα, τον τύπο της επανάταξης που θα απαιτείται, την ημερομηνία και ώρα που αυτό 

συνέβη καθώς και σχετικό μήνυμα επεξήγησης. Το ιστορικό των σφαλμάτων θα αποθηκεύει 

τα τελευταία 20 σφάλματα με χρονολογική σειρά και χρωματικό κώδικα σημαντικότητας : 

κόκκινο για άμεση στάση λειτουργίας, κίτρινο για κανονική στάση λειτουργίας και μπλέ για 

προειδοποίηση. Το σύστημα ελέγχου θα διαθέτει 4 ρελαί για απομακρυσμένο εποπτικό 

έλεγχο σφάλματος ή κατάστασης λειτουργίας μέσω καλωδίωσης ξηρών επαφών. 

Οθόνη Αφής 

Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει έγχρωμη (16 bit ), οθόνη τεχνολογίας TFT LCD, υψηλής 

ανάλυσης 800 x 480 pixels 7’’, αφής, με φιλικό μενού για τον χρήστη. Η οθόνη θα είναι 

τοποθετημένη στο εργοστάσιο και θα είναι πιστοποιημένη με : 
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• CE certification 

• Emissions: EN55011 (Class B) 

• Immunity: EN61000 (Industrial) 
Επιπλέον θα διαθέτει προστασία UV, IP56 και θα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος -40οC to 70°C. Η οθόνη θα απεικονίζει : 

• Σφάλματα 

• Αναφορές 

• Παραμέτρους λειτουργίας 

• Τρέχουσες ρυθμίσεις λειτουργίας 

• Γραφικές παραστάσεις  

Υδραυλική Μονάδα 

Η υδραυλική μονάδα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :  

• φίλτρο νερού 

• δοχείο διαστολής 

• ανακουφιστική βαλβίδα 5 bars 

• Μονό κυκλοφορητή με διάταξη μεταβλητών στροφών για σταθερή διαφορά 
θερμοκρασίας. Ο ελεγκτής θα διατηρήσει σταθερή διαφορά μεταξύ της εισόδου και 
εξόδου του ψύκτη, ανεξάρτητα του φορτίου, μειώνοντας την παροχή του νερού όταν 
είναι απαραίτητο μέχρι την ελάχιστη επιτρεπόμενη. Αυτή η επιλογή μπορεί να 
εφαρμοστεί σε συστήματα με τρίοδες βαλβίδες, και μπορεί να αποδόσει σημαντικότερα 
ενεργειακά οφέλη σε σχέση με τις εφαρμογές σταθερής διαφορικής πίεσης σε 
εφαρμογές άνεσης. 

• διαθέσιμη πτώση πίεσης 235 kPa  

• αντιπαγετική προστασία.   

• Δοχείο Αδρανείας. Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας 
χωρητικότητας 600 λίτρων . 

• Διακόπτη ροής ( μη τοποθετημένος) 
 

Αντικραδασμικά Νεοπρενίου 

Η αντλία θερμότητας θα παραδοθεί με αντικραδασμικά πέλματα Νεοπρενίου ((Neoprene 
Isolators - θα τοποθετηθούν επί τόπου του έργου)  ώστε να αποφευχθεί η διάδοση των 
κραδασμών του προς το έδαφος/βάση στήριξης του, και θα έχουν απόδοση κατ ελάχιστον 
95%. 
H Αντλία θερμότητας θα συνδεθεί μέσω πρωτοκόλλου 

• BACnet™ MSTP Communication interface 

• ModBus™ RTU Communications Interface 
 
Ανάλογα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας που διαθέτει το υφιστάμενο ΚΣΕ του κτιρίου 
θα γίνει και η αντίστοιχη εφαρμογή.  
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ΚΤΙΡΙΟ Β 
 

Γενικά 

Η παραγωγή του κρύου και του ζεστού νερού θα γίνεται από μία εργοστασιακά 

συναρμολογημένη και δοκιμασμένη αντλία θερμότητας αέρος / νερού, με ψυκτικό μέσον 

R410A, ενδεικτικός τύπος : CXAF 080 SE LN EC Trane. 

Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει δύο (2) ψυκτικά κυκλώματα και τέσσερις (4) συμπιεστές 

(δύο ανά κύκλωμα), πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας και ενσωματωμένο χειριστήριο 

ελέγχου με οθόνη βασιζόμενο σε μικροεπεξεργαστή. Η Αντλία Θερμότητας θα παραδοθεί 

πλήρης ψυκτικού υγρού και ψυκτελαίου. Θα συνοδεύεται από τα τεχνικά της εγχειρίδια 

(ΙΟΜ, Εγχειρίδιο Χρήστη, ηλεκτρολογικό σχέδιο) τοποθετημένα μέσα στον πίνακα ελέγχου.  

Με Πιστοποίηση EUROVENT : Αποδόσεις – Βαθμοί απόδοσης – Στάθμη θορύβου 
 
Συνθήκες λειτουργίας ψύξης:  Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 12/7 (°C).  
                                        Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  35 (°C). 
Η Ψυκτική ισχύς σε 100% του φορτίου θα είναι : τουλάχιστον 280  (kW) 
Ο Eποχικός Βαθμός απόδοσης (ψύξη) θα είναι τουλάχιστον :  SEER  5,18 
 
Συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης:  Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 40/45 
(°C).  

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  7 (°C). 
Η Θερμική ισχύς σε 100% του φορτίου θα είναι : τουλάχιστον 285  (kW) 
Ο Eποχικός Βαθμός απόδοσης (θέρμανση) θα είναι τουλάχιστον :  SCOP W35  3,80 
 
Συνθήκες έργου  : Αποδόσεις 
Συνθήκες λειτουργίας ψύξης:  Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 12/7 (°C).  
                                      Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  37,5 (°C). 
Η Ψυκτική ισχύς σε 100% του φορτίου θα είναι : τουλάχιστον 270  (kW) 
 
Συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης:  Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 40/45 
(°C).  
                                                     Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  0 (°C). 
Η Θερμική ισχύς σε 100% του φορτίου θα είναι : τουλάχιστον 235  (kW) 

 

Διασφάλιση Ποιότητας 

Η μονάδα θα είναι κατασκευασμένη σε εργοστάσιο που ακολουθεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001 ISO 14001.  

Η μονάδα θα έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα standard EN14511, οι αποδόσεις της θα είναι 

πιστοποιημένες κατά Eurovent ενώ θα συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς EU 

Ecodesign Regulations / ErP / Directive 2009/125/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον η κατασκευή θα συμμορφώνεται πλήρως με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές οδηγίες: 

• Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU 

• Machinery Directive (MD) 2006/42/EU 
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• Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE 

• ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU  

• Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1 / EN 60335-2-40 

• EcoDesign SEER 2021 
 
και θα φέρει σήμανση CE. 

Όρια λειτουργίας 

 Θερμοκρασία εξόδου 
νερού 

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

 Min Max Min Max 

Λειτουργία σε ψύξη -20°C +18°C -10°C +50°C 

Λειτουργία σε θέρμανση +25°C +55°C -18°C +35°C 

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

Τα πάνελ, ο σκελετός και οι εξωτερικές χαλύβδινες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες 

από γαλβανισμένο χάλυβα, με ειδική βαφή για αντίσταση σε σπρέυ άλατος 675 ωρών. Ο 

ηλεκτρολογικός πίνακας θα διαθέτει προστασία IP54. 

Η α/θ θα διαθέτει ακουστικά καλύμματα τύπου jacket για κάθε συμπιεστή για τον 

περιορισμό του θορύβου. 

Συμπιεστές και Κινητήρες 

Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει τέσσερις (4) σπειροειδείς (scroll) συμπιεστές, δύο (2) ανά 

κύκλωμα, σταθερής ταχύτητας 3000 rpm, 50 Hz. Ο έλεγχος της ισχύος θα γίνεται με βαλβίδες 

ενδιάμεσης έγχυσης ψυκτικού που θα προσαρμόζουν την ενεργειακή κατανάλωση στις 

διακυμάνσεις του φορτίου.  

Ο διπολικός επαγωγικός κινητήρας τύπου κλωβού, θα είναι ερμητικά σφραγισμένος και θα 

ψύχεται με αέριο από την αναρρόφηση. Θα υποστηρίζεται με 4  λιπαινόμενους με πίεση 

ένσφαιρους τριβείς, σχεδιασμένους για όλη την διάρκεια ζωής του ψύκτη.  

Εκκινητής συμπιεστών : Κάθε συμπιεστής θα έχει εκκινητή, του τύπου ομαλής εκκίνησης, 

ηλεκτρονικό, με στοιχεία στερεής κατάστασης (solid state soft starter) εργοστασιακά 

καλωδιωμένο  και δοκιμασμένο και τοποθετημένο εντός πίνακος με βαθμό προστασίας IP-

54. 

Διαχείριση λαδιού 

Το σύστημα διαχείρισης του ελαίου (χωρίς αντλία), θα αποτελείται από ελαιοδιαχωριστή, 

φίλτρο κατακράτησης 5 μm και θερμαντήρα για αποφυγή εκκινήσεων με χαμηλές 

θερμοκρασίες ελαίου. 

Εξατμιστής 

Ο εξατμιστής θα είναι πλακοειδής εναλλάκτης ψυκτικού υγρού – νερού μονού περάσματος, 
με συγκολλητές πλάκες, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με χαλκό. Θα είναι 
κατασκευασμένος για να λειτουργεί με πιέσεις 44.5 bars στην πλευρά του ψυκτικού υγρού 
με πίεση δοκιμής 1,1 φορές αυτής και 10.0 bars στην πλευρά του νερού με πίεση δοκιμής 1,5 
φορές αυτής. Ο εξατμιστής θα φέρει σήμανση PED. Θα διαθέτει θερμαντήρες τύπου 
κουβέρτας για προστασία έναντι παγώματος σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι -20°C. 
Θα φέρει εργοστασιακή μόνωση πάχους 0.75 inch (19.05 mm) Armaflex II ή ισοδύναμου 
τύπου (k=0.28). η γραμμή αναρρόφησης θα έχει μόνωση τύπου αφρού.   
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Συμπυκνωτής και Ανεμιστήρες 

Τα στοιχεία του αερόψυκτου συμπυκνωτή θα αποτελούνται από πτερύγια αλουμινίου 

μηχανικά προσαρμοσμένα σε χαλκοσωλήνες με εσωτερική αυλάκωση. Τα πτερύγια δεν θα 

έχουν σχισμή για ευκολότερη αποπάγωση στην λειτουργία της θέρμανσης. Για περιορισμό 

του μήκους και μεγιστοποίηση της απόδοσης θα έχουν διάταξη “V”, ενώ για την προστασία 

τους θα διαθέτουν πλαϊνά καλύμματα. Η κατασκευή θα είναι σπονδυλωτή, με κάθε στοιχείο 

να συμπεριλαμβάνει κύκλωμα υπόψυξης του ψυκτικού ρευστού. Η μέγιστη επιτρεπόμενη 

πίεση λειτουργίας θα είναι 44.5bar ενώ θα έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο σε πίεση 45bar. 

 Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει ανεμιστήρες μεταβλητών τεχνολογίας EC για καλύτερη 
απόδοση στα μερικά φορτία και για χαμηλότερο θόρυβο. 

Ελάχιστος αριθμός ανεμιστήρων : 8 

Ψυκτικά Κυκλώματα 

Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει δύο (2) ψυκτικά κυκλώματα, με δύο (2) scroll συμπιεστές 
ανα κύκλωμα. Κάθε κύκλωμα θα διαθέτει αφαιρούμενο φίλτρο, σημείο πλήρωσης και 
ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει σύστημα έξυπνης 
απόψυξης ( Intelligent Defrost Management) που επιτρέπει στην μονάδα να αποδίδει 
συνεχώς το 50% της θερμικής της ισχύς κατά την διάρκεια των κύκλων απόψυξης.  
 
Σύστημα απόψυξης (DEFROST) 
Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει πρόσθετο θερμοδυναμικό κύκλωμα με εναλλάκτη 
(Booster) στην γραμμή αναρρόφησης για βελτίωση της θερμικής απόδοσης μέσω της 
αύξησης του χρόνου μεταξύ των απαραίτητων κύκλων απόψυξης κατά 25% και μείωσης της 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κατά την οποία σχηματίζεται πάγος πάνω στα στοιχεία, 
κατά 2οC. 

Ηλεκτρικός Πίνακας 

• Ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος της αντλίας θερμότητας θα έχει κεντρική αναμονή 
σύνδεσης από μια πηγή ηλεκτρικής παροχής, εφοδιασμένος με κεντρικό διακόπτη. Ο 
κεντρικός διακόπτης θα είναι χειριζόμενος εξωτερικά της αντλίας θερμότητας, μηχανικά 
διασυνδεδεμένος έτσι ώστε να διακόπτει την ηλεκτρική παροχή χωρίς να απαιτείται να 
ανοίξουν οι θύρες του. 

• Όλα τα καλώδια θα είναι αριθμημένα σύμφωνα με το πρότυπο CEI 60750.  

• Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετημένο και καλωδιωμένο 
μετασχηματιστή ισχύος για την τροφοδοσία όλων των συστημάτων.   

• Όλα τα στοιχεία του εκκινητή, θα είναι τοποθετημένα εντός κουτιού με βαθμό 
προστασίας IP54, με ανοιγόμενες πόρτες. 

• Θα υπάρχει προστασία από υπο/υπερ ταση 

• Η εσωτερική προστασία θα είναι IP20 
  

Σύστημα Ελέγχου 

Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αυτού της 

αντλίας θερμότητας.  

Το σύστημα ελέγχου θα βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή και θα βρίσκεται εντός 

εργοστασιακά τοποθετημένου καλωδιομένου και δοκιμασμένου ερμαρίου. Η ισχύς του θα 

παρέχεται από ξεχωριστό μετασχηματιστή.  
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To σύστημα ελέγχου θα επιτρέπει την λειτουργία του ψύκτη με μεταβλητή ροή στον 

εξατμιστή μέχρι και 10% με ακρίβεια + 0.3 οC στην θερμοκρασία εξόδου του εξατμιστή ή 30% 

με ακρίβεια + 1.1 οC, για την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας.  

Ο μικροεπεξεργαστής θα παρακολουθεί την θερμοκρασία του νερού επιστροφής και μέσω 

του “Adaptive ControlTM” αυτόματα θα προσαρμόζει την λειτουργία ώστε να αποτρέπετε η 

παύση λόγω μη κανονικών συνθηκών σχετιζόμενες με χαμηλή θερμοκρασία ψυκτικού στον 

εξατμιστή, υψηλή θερμοκρασία στον συμπυκνωτή και υπερφόρτωση του κινητήρα. Εάν οι μη 

κανονικές συνθήκες συνεχιστούν και τα όρια ασφαλείας επιτευχθούν, το σύστημα ελέγχου 

θα κλείνει το ψυκτικό κύκλωμα. Χειροκίνητη επαναφορά θα απαιτείται για τα παρακάτω 

σφάλματα : 

• Χαμηλή πίεση και θερμοκρασία ψυκτικού στον εξατμιστή 

• Υψηλή πίεση ψυκτικού στον συμπυκνωτή 

• Κρίσιμη κατάσταση αισθητηρίου ή ανίχνευση σφάλματος κυκλώματος 

• Υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης συμπιεστή 

• Υψηλή θερμοκρασία αναρρόφησης συμπιεστή 

• Απώλεια επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων 

• Σφάλματα της ηλεκτρικής παροχής: απώλεια φάσης, ασυμμετρία, αντιστροφή 

• Εξωτερικό ή τοπικό σήμα έκτακτης στάσης 
Το σύστημα θα προστατεύει την μονάδα επεμβαίνοντας στην λειτουργία της και θα την 

επαναφέρει αυτόματα όταν οι συνθήκες γίνουν κανονικές για τις παρακάτω περιπτώσεις 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

• Απώλεια ροής νερού στον εξατμιστή 

• Απώλεια επικοινωνίας με σύστημα BAS 

• Στιγμιαία απώλεια ισχύος  
Το σύστημα θα διεξάγει πάνω από 100 διαγνωστικούς ελέγχους και θα απεικονίζει το 

σφάλμα, τον τύπο της επανάταξης που θα απαιτείται, την ημερομηνία και ώρα που αυτό 

συνέβη καθώς και σχετικό μήνυμα επεξήγησης. Το ιστορικό των σφαλμάτων θα αποθηκεύει 

τα τελευταία 20 σφάλματα με χρονολογική σειρά και χρωματικό κώδικα σημαντικότητας : 

κόκκινο για άμεση στάση λειτουργίας, κίτρινο για κανονική στάση λειτουργίας και μπλέ για 

προειδοποίηση. Το σύστημα ελέγχου θα διαθέτει 4 ρελαί για απομακρυσμένο εποπτικό 

έλεγχο σφάλματος ή κατάστασης λειτουργίας μέσω καλωδίωσης ξηρών επαφών. 

Οθόνη Αφής 

Η Αντλία Θερμότητας θα διαθέτει έγχρωμη (16 bit ), οθόνη τεχνολογίας TFT LCD, υψηλής 

ανάλυσης 800 x 480 pixels 7’’, αφής, με φιλικό μενού για τον χρήστη. Η οθόνη θα είναι 

τοποθετημένη στο εργοστάσιο και θα είναι πιστοποιημένη με : 

• CE certification 

• Emissions: EN55011 (Class B) 

• Immunity: EN61000 (Industrial) 
Επιπλέον θα διαθέτει προστασία UV, IP56 και θα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος -40οC to 70°C. Η οθόνη θα απεικονίζει : 

•  Σφάλματα 

•  Αναφορές 
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (Α) ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ (Β) 
 

 
 
 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών, προσδιορίζει το περίγραμμα 

των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της στατική μελέτης που θα πρέπει να υποβληθεί 

από τον ανάδοχο, καθώς και το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών 

αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού, για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ στο «Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας» και  αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα των συμβατικών τευχών. 

Στο τεύχος περιλαμβάνονται : 

➢ Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

➢ Υποχρεώσεις αναδόχου κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης εφαρμογής 

(παραδοχές, κανονισμοί, φορτίσεις, παραδοτέα στοιχεία κλπ.) 

➢ Προδιαγραφές για την κατασκευή των έργων Πολιτικού μηχανικού  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 

Το έργο θα περιλαμβάνει  : 

Ι) την κατασκευή δύο στεγάστρων για την προστασία των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων στα δώματα των Κτιρίων Α & Β εμβαδού Ε1 = 75 m2 και Ε2 = 55 m2 περίπου 

αντίστοιχα, σύμφωνα με τα σχέδια κατόψεων της μελέτης. Ο αριθμός και η διάταξη των 

υποστυλωμάτων είναι ενδεικτική, ελεύθερου ύψους 2.30 m min, και θα περιλαμβάνουν : 

α)  Δύο μεταλλικές κατασκευές αποτελούμενες από : 

• μεταλλικά υποστυλώματα τυποποιημένης διατομής (μορφοελάσματα) ενδεικτικού τύπου 

ΗΕΒ ΗΕΜ RHS SHS CHS  

• μεταλλικές δοκούς τυποποιημένης διατομής ενδεικτικού τύπου ΗΕΑ ΗΕΒ RHS SHS  

• τεγίδες για την έδραση των στοιχείων επικάλυψης. 

• η διαφραγματική λειτουργία της οροφής θα διασφαλίζεται με κατάλληλη διάταξη ικανού 

αριθμού διαγώνιων οριζόντιων αντιανεμίων. 

• η παραλαβή των οριζόντιων φορτίων θα διασφαλίζεται με κατάλληλη διάταξη 

κατακόρυφων διαγώνιων αντιανεμίων  

• θα κατασκευασθούν μηκίδες σε όλες τις όψεις των στεγάστρων, που θα γεφυρώνουν τις 

αποστάσεις μεταξύ των υποστυλωμάτων και θα δέχονται τα στοιχεία της πλευρικής 

επικάλυψης. 

• με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπισθεί η περιοχή που θα εδρασθούν τα 

υποστυλώματα στην υφιστάμενη πλάκα του δώματος ώστε να αποφευχθούν βλάβες στην 

21PROC009661556 2021-12-03



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ  
Διεύθυνση Μελετών 
 

 

3 
 

μόνωση / στεγάνωση και σε περίπτωση που αυτό είναι αναπόφευκτο να γίνουν οι 

απαραίτητες αποκαταστάσεις. 

ΙΙ) Επικάλυψη των στεγάστρων με τραπεζοειδή θερμομονωτικά πάνελ και επένδυση όλων 

των εξωτερικών όψεων των στεγάστρων με θερμομονωτικά πάνελ τύπου CORE- ΕΛΑΣΤΡΟΝ, 

αποτελούμενα από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα 

(χρώματος έγκρισης της υπηρεσίας) μεταξύ των οποίων υπάρχει σκληρός αφρός 

πολυουρεθάνης.  

Για την εγκατάσταση και στερέωση των υλικών επικάλυψης και πλάγιο-κάλυψης, θα γίνει 

χρήση των κατάλληλων υλικών στερέωσης και ειδικών τεμαχίων φινιρίσματος (σύμφωνα και 

με τις οδηγίες του προμηθευτή των πάνελ), ώστε να επιτευχθεί απόλυτη στεγανότητα και να 

προκύψει ένα ικανοποιητικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

Για την εκπόνηση της στατικής μελέτης από τον Ανάδοχο, θα χρησιμοποιηθούν οι Ελληνικοί 

Κανονισμοί και στα θέματα που δεν καλύπτονται από αυτούς, χρησιμοποιούνται οι ανάλογοι 

Ευρωκώδικες:  

-  Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων (ΦΕΚ 325/Α/45) 

- Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000) (ΦΕΚ 1329Β/6-11-2000) 

- Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999 και τροποπ. ΦΕΚ 781/Β/18-

Ιουν.-2003,ΦΕΚ 1154/Β’/12-8-2003, Παραγ. 18.4.9 ΦΕΚ 447/Β’/ 5-3-2004, ΦΕΚ 576/Β’/28-4-

2005 και ΦΕΚ 270/Β/16-Μαρ.-2010) 

- Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΦΕΚ 1561/02.06.2016) 

- ΕC1 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Δράσεις στις Κατασκευές 

- ΕC2 Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα 

- ΕC3 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών 

- ΕC4 Σχεδιασμός Συμμίκτων Κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα 

- ΕC8 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 

-    ΕΝ10025   Προϊόντα θερμής ελάσεως δομικού χάλυβα χωρίς προσμίξεις  

- DΙΝ 6914 & DΙΝ 7990 : Κοχλίες για σιδηρές κατασκευές. 

- DΙΝ 6915 & DΙΝ 555: Περικόχλια 

- DΙΝ 6916 έως 6918 & DΙΝ 7989 : Δακτύλιοι (ροδέλες) 

- DΙΝ 5439: Αντισκωριακή προστασία (1977) 
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Όπου οι ανωτέρω προδιαγραφές κλπ. δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του έργου, θα 

ισχύουν παράλληλα οι προδιαγραφές άλλων προηγμένων χωρών, όπως οι Αμερικάνικες 

(AlSC, ΑWS, SSPC και ASTM), οι Αγγλικές (BSl) κλπ. 

Το σύνολο της  κατασκευής  και η έδρασή της , και εφόσον απαιτηθεί η επάρκεια της 

υφιστάμενης στάθμης  έδρασης, θα μελετηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία οι σχετικές  Μελέτες και Σχέδια, όπως σχέδια κατόψεων 

,όψεων, τομών ,γενικής διάταξης μεταλλικής κατασκευής , λεπτομέρειών ,συνδέσεων 

,εδράσεων κλπ.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Χάλυβας Δομικών και διαφόρων κατασκευών 

Κανονισμοί – Πρότυπα - Προδιαγραφές (Standards) 

Για την κατασκευή της μεταλλικής κατασκευής του έργου θα χρησιμοποιηθούν οι Ελληνικοί 

Κανονισμοί και στα θέματα που δεν καλύπτονται από αυτούς, χρησιμοποιούνται οι ανάλογοι 

Ευρωκώδικες:  

-  Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων (ΦΕΚ 325/Α/45) 

- Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999 και τροποπ. ΦΕΚ 

781/Β/18-Ιουν.-2003,ΦΕΚ 1154/Β’/12-8-2003, Παραγ. 18.4.9 ΦΕΚ 447/Β’/ 5-3-2004, ΦΕΚ 

576/Β’/28-4-2005 και ΦΕΚ 270/Β/16-Μαρ.-2010) 

- ΕC1 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Δράσεις στις Κατασκευές 

- ΕC3 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών 

- ΕC4 Σχεδιασμός Συμμίκτων Κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα 

- ΕC8 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 

-     ΕΝ 10025 : Προϊόντα θερμής ελάσεως δομικού χάλυβα χωρίς προσμίξεις  

-     DΙΝ 6914 & DΙΝ 7990 : Κοχλίες για σιδηρές κατασκευές. 

-     DΙΝ 6915 & DΙΝ 555: Περικόχλια 

-     DΙΝ 6916 έως 6918 & DΙΝ 7989 : Δακτύλιοι (ροδέλες) 

-    DΙΝ 5439: Αντισκωριακή προστασία (1977) 

Όπου οι ανωτέρω προδιαγραφές κλπ. δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του έργου, θα 

ισχύουν παράλληλα οι προδιαγραφές άλλων προηγμένων χωρών, όπως οι Αμερικάνικες 

(AlSC, ΑWS, SSPC και ASTM), οι Αγγλικές (BSl) κλπ. 

 

Υλικά μεταλλικής κατασκευής 

Για την κατασκευή της μεταλλικής κατασκευής θα επιλεγούν υλικά από τον ανάδοχο, οι 

προδιαγραφές των οποίων θα είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς και θα 

εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια της κατασκευής και θα βρίσκονται σε 
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αρίστη κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, κακώσεις, παραμορφώσεις και ανοχές διαστάσεων 

εκτός ορίων που επιτρέπουν οι σχετικοί κανονισμοί διαθέτοντας τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά.  

Στην στατική μελέτη εφαρμογής που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο του έργου θα 

καθορίζονται μονοσήμαντα τα επιλεγέντα υλικά και ο ακριβής χώρος τοποθέτησης τους. Στο 

ίδιο τεύχος, θα περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση για τον τρόπο εκτέλεσης όλων των εργασιών 

για την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού που ζητούνται, σύμφωνα με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και της επιστήμης. 

Κατά την κατασκευή και παραλαβή από την επίβλεψη, των τμημάτων της μεταλλικής 

κατασκευής, θα πρέπει να γίνεται λεπτομερής έλεγχος για την επισήμανση πιθανών 

εσωτερικών ελαττωμάτων που είναι δυνατόν να οφείλονται στην εξέλαση ή σε άλλους 

παράγοντες. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού τέτοια ελαττώματα μπορούν 

να μειώσουν ακόμη και να μηδενίσουν την αντοχή της κατασκευής. Ιδιαίτερα επισημαίνεται 

η ανάγκη εξασφάλισης των προδιαγραφομένων ποιοτήτων των μέσων συνδέσεων των 

μεταλλικών μερών μιας σιδηράς κατασκευής. Κοχλίες, ήλοι, συγκολλήσεις κλπ. που δεν 

πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, θα θεωρούνται κακότεχνα υλικά, δεν θα 

χρησιμοποιούνται και θα απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο. 

Η ποιότητα του χάλυβα που θα χρησιμοποιηθεί κατ’ ελάχιστο είναι S235 (Fe360) και τα 

περισσότερα κύρια στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής θα συνδέονται μεταξύ τους με 

κοχλιωτές συνδέσεις. Όπου απαιτούνται συγκολλήσεις, θα γίνονται περιμετρικές ραφές 

πάχους 5,0 χιλιοστά το ελάχιστο. Τα ηλεκτρόδια για τις συγκολλήσεις πρέπει να είναι 

ποιοτικά κατάλληλα για τον τύπο των συγκολλήσεων στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν και εφ 

' όσον είναι βασικά να είναι τελείως απαλλαγμένα από υγρασία πριν από τη χρησιμοποίηση 

τους.  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

Κατασκευή – Κατεργασία  

Οι μεταλλικοί φορείς θα διαμορφώνονται στο εργοστάσιο και θα προσκομίζονται στο 

εργοτάξιο για να τοποθετηθούν (ενσωματωθούν) στο εργο. 

Η κατασκευή των μεταλλικών στοιχείων του φέροντος οργανισμού πρέπει να γίνει 

απαραίτητα σε εργοστάσιο κατασκευής παρόμοιων έργων. Η κατασκευή στο εργοστάσιο και 

σε όλες τις φάσεις της, θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες 

καλής τέχνης και πρακτικής για παρόμοια έργα. Οι συνδέσεις των μεμονωμένων τεμαχίων 

για τον σχηματισμό των συνθέτων στοιχείων, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη 

μελέτη και στα σχέδια, θα γίνονται βασικά με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης. 

Η υποδιαίρεση ενός αυτοτελούς συνθέτου στοιχείου της κατασκευής σε δύο ή και 

περισσότερα μέρη, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από λόγους 
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μεταφοράς, (διατιθέμενα μέσα, προσπέλαση στο χώρο τοποθέτησης κλπ.). Προϋπόθεση 

όμως γι’ αυτό είναι η υποβολή από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπολογισμών 

και σχεδίων των προτεινομένων, στο εργοτάξιο, συνδέσεων αυτών των μερών και η έγκριση 

των στοιχείων αυτών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Τα μήκη των αυτοτελών στοιχείων (π.χ. υποστυλωμάτων, κυρίων δοκών κλπ.) πρέπει γενικά 

να είναι μονοκόμματα, όπως εμφανίζονται στο σχέδια της μελέτης. Συνδέσεις (ματίσεις) με 

ηλεκτροσυγκόλληση μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού μήκους ενός 

αυτοτελούς στοιχείου.. 

- Τα τελειώματα (φινιρίσματα) της μεταλλικής κατασκευής πρέπει να είναι επιμελημένα, 

έστω και αν τούτο δεν έχει σημασία για την αντοχή και τη στατική επάρκεια, ή έστω και αν 

αφορούν τμήματα της κατασκευής που πρόκειται να καλυφθούν με άλλες κατασκευές και 

έτσι να μη φαίνονται. Τα άκρα και οι ακμές των ελασμάτων και των λοιπών στοιχείων, πρέπει 

να είναι γωνιασμένα και τροχισμένα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν γρέζια, ανώμαλες ακμές 

λόγω διαφόρων αιτιών (π.χ. κοπή με οξυγόνο) και γενικά κακοτεχνίες. Τα πιo πάνω αφορούν 

σε όλα τα στοιχεία και σε όλες τις θέσεις της κατασκευής. 

 

Μαρκάρισμα 

Πριν από την ανέγερση τα διάφορα μέλη θα μαρκαρισθούν. Τα διάφορα συνδεόμενα 

τμήματα θα μαρκαρισθούν με χάραξη ή εγκοπές. Το μαρκάρισμα δεν θα γίνεται σε 

επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν ή σ' αυτές που θα είναι εμφανείς έπειτα από την 

ανέγερση ούτε σε επιφάνειες ή σημεία που το μαρκάρισμα να έχει επίπτωση στην αντοχή ή 

σε συγκέντρωση τάσεων. 

 

Αστάρι Σιδηρουργείου 

Θα ασταρωθεί όλη η χαλύβδινη κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο SSPC ΡΑ1. Δεν θα 

ασταρωθεί ο χάλυβας που θα τοποθετηθεί μέσα σε σκυρόδεμα καθώς επίσης οι επιφάνειες 

που θα βαφτούν σε εποξειδικά χρώματα ή επιφάνειες εντός μισής ίντσας από την άκρη των 

συγκολλήσεων πριν από την συγκόλληση (εκτός από επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να 

εγκατασταθεί μεταλλικό ντέκ. Eπιφάνειες ολίσθησης θα βαφτούν με επάλειψη τύπου Ν. Πριν 

από την ανέγερση θα βαφούν οι επιφάνειες που θα είναι απόκρυφες ή δύσβατες. Δεν θα 

γίνει το βάψιμο όταν ο καιρός είναι ομιχλώδης ή βροχερός ή όταν η θερμοκρασία είναι κάτω 

από 6 και πάνω από 36°C, ή 

όταν μπορεί να εκτεθούν σε θερμοκρασία κάτω από 1O°C μέσα σε 48 ώρες έπειτα από την 

ανέγερση εκτός αν εγκριθεί διαφορετικά από τον επιβλέποντα. 

 

Καθαρισμός 

Θα γίνει κατά το πρότυπο SSPC SP6 εκτός από τον χάλυβα που πρόκειται να εγκατασταθεί 

μέσα σε ψευδοροφές ή σε απόκρυφα μέρη οπότε ο καθαρισμός θα γίνει κατά SSPC SP3 όταν 

συνιστάται από τον κατασκευαστή του ασταριού. Οι επιφάνειες θα διατηρηθούν καθαρές 
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από σκουριά, σκόνες, λάδια, γράσσα και οτιδήποτε άλλο, μπορεί να κηλιδώσει την τελική 

κατασκευή. 

 

Αστάρι 

Το αστάρι θα έχει ελάχιστο πάχος 50 μικρά εκτός από την περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί 

επάλειψη, τύπου Β (SSPC ΡΑ1) στις συνδέσεις ολίσθησης οπότε η επάλειψη θα έχει πάχος 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού της επάλειψης. 

Οι επιφάνειες των οποίων η επάλειψη έχει φθαρεί θα ξαναβαφτεί με μια στρωση ασταρι. 

Εκτέλεση εργασιών 
 

Τοποθέτηση - Εδραση 

Η τοποθέτηση της μεταλλικής κατασκευής θα γίνει στο χώρο που υποδεικνύεται στο σχετικό 

σχέδιο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον ανάδοχο του 

έργου. Ιδιαίτερη προσοχά πρέπει να δοθεί στην έδραση της μεταλλικής κατασκευής στο 

δώμα ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμα και να αποφευχθούν (με χρήση σχάρας 

μεταλλλικών δοκών έδρασης) οι ζημιές στη μόνωση και σε περίπτωση που αυτές γίνουν 

θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως.  

 

Ανέγερση μεταλλικών στοιχείων 

Τα στοιχεία ή τα μέλη των μεταλλικών φερουσών κατασκευών θα συναρμολογηθούν 

μεταξύ τους με κοχλίες ή και άλλα μέσα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις στο εργοτάξιο επιτρέπονται μόνο για μικροσυμπληρώσεις και 

μικροδιορθώσεις.  

Οπου στα σχέδια της μελέτης του αναδόχου, περιγράφονται κοχλίες υψηλής αντοχής, η 

τοποθέτηση και σύσφιγξή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους 

κανονισμούς. Κάθε στοιχείο του μεταλλικού σκελετού θα τοποθετείται στη θέση του με 

χαλαρή σύσφιγξη των κοχλίων συνδέσεως. Η πλήρης σύσφιγξη θα γίνει αφού ελεγχθεί η 

ευθυγράμμιση, η κατακορυφότητα του και γενικά η σωστή και ακριβής τοποθέτηση όλων 

των στοιχείων της μεταλλικής κατασκευής στην προβλεπόμενη θεση. 

Κατά τη διάρκεια της ανέγερσης των κυρίων στοιχείων της μεταλλικής κατασκευής,όπως 

υποστυλωμάτων, κυρίων δοκών κλπ. θα γίνεται εξασφάλιση των στοιχείων αυτών με 

προσωρινά μέσα, ασφάλειας (επιτόνους, χιαστί ράβδους, δικτυώσεως κ.α) ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η σταθερότητα της θέσης τους και να αποκλείεται ο κίνδυνος πλευρικής 

αστάθειας ή ακόμη και ανατροπής. Τα πιo πάνω προσωρινά μέτρα ασφάλειας πρέπει να 

αφαιρούνται μόνον όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος της 

μεταλλικής κατασκευής και είναι βέβαιο ότι αυτή είναι ικανή, αυτοτελώς, να παραλάβει τις 

διάφορες δυνάμεις που πιθανό να ενεργήσουν πάνω της (π.χ. κατακόρυφα φορτία, άνεμος, 

σεισμός κλπ.) 
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Εάν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης ενός κυρίως στοιχείου, ο τρόπος ανύψωσης επιβάλλει 

στο στοιχείο αυτό φορτίσεις που προκαλούν διαφορετική καταπόνηση των μελών του από 

εκείνη της Μελέτης, (για κανονική λειτουργία του σην τελική του θέση), τότε θα πρέπει το 

στοιχείο αυτό να ελεγχθεί για την προσωρινή αυτή καταπόνηση και να ενισχυθούν , πιθανόν 

με προσωρινά μέσα και όπου χρειάζεται, τα μέλη που υφίστανται τη διαφορετική αυτή 

καταπόνηση. 

Τυχόν φθορές των μεταλλικών κατασκευών στην επιφανειακή προστασία, που θα 

προκύψουν κατά την διάρκεια της επιτόπου τοποθετήσεως, θα πρέπει να αποκαθίστανται 

πλήρως. Επίσης θα πρέπει παράλληλα να καλυφθούν με μίνιο και χρώμα, όλοι οι κοχλίες και 

τα περικόχλια των τελικών συνδέσεων. Μετά την ολοκλήρωση της μεταλλικής κατασκευής, 

και τους ελέγχους και τις εγκρίσεις από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα επιτραπεί η έναρξη 

τοποθέτησης των επικαλύψεων, των επενδύσεων και των λοιπών προσαρτημάτων. 

Eπισημαίνεται όμως ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών επικαλύψεων κλπ. είναι 

δυνατόν να δημιουργηθούν δυσμενείς συνθήκες καταπονήσεων από ανεμοπιέσεις ή και 

άλλες δυνάμεις που δεν έχουν πιθανόν ληφθεί υπ'όψη από τη Στατική Μελέτη. 

Κατά την κατασκευή των ως άνω εργασιών θα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη λήψη όλων των 

μέτρων ασφάλειας ανθρώπων και εγκαταστάσεων είτε του εργοταξίου, είτε μη σχετικών με 

το εργοτάξιο. 

 

  Επιφανειακή προστασία από διάβρωση 

Μετά την κατακευή των επιμέρους στοιχείων στο εργοστάσιο και πριν την μεταφορά τους 

στη θέση συναρμολόγησης, αυτά θα πρέπει να καθαριστούν με επιμέλεια και να 

χρωματιστούν. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται χειρωνακτικά ή και μηχανικά. Η 

εργοσταστιακή εγκατάσταση επιβάλλεται να διαθέτει αμμοβολή που να χρησιμοποιείται για 

τον καθαρισμό των ως άνω μεταλλικών κατασκευών. Κατά τον καθαρισμό τους πρέπει να 

αφαιρείται κάθε ξένο σώμα από την επιφάνεια του χάλυβα (η καλαμίνα, η πάστα των 

ηλεκτροσυγκολλήσεων, η σκουριά κλπ.). Λάδια γράσσα και λοιπές ακαθαρσίες θα 

καθαρίζονται επιμελώς και με το κατάλληλο διαλυτικό υλικό. Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει να 

δίδεται στον καθαρισμό δύσκολα προσπελάσιμων σημείων, όπως πολύπλοκοι κόμβοι 

συνδέσεως, εισέχουσες γωνίες, κενά μεταξύ ελασμάτων κλπ. Μετά τον επιμελημένο και 

πλήρη καθαρισμό κάθε στοιχείου, η επιφάνεια του χάλυβα,  πρέπει να καλυφθεί με υμένα 

υλικού, για την προστασία από τη διάβρωση και τη σκουριά.  

Οι μεταλλικές κατασκευές θα προστατεύονται έναντι διάβρωσης με κατάλληλο 

προστατευτικό σύστημα βαφής. Η μέγιστη απόδοση του συστήματος βαφής εξασφαλίζεται 

με εργοστασιακή εφαρμογή.  

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής  στο χώρο του έργου, οποιαδήποτε βλάβη θα πρέπει 

να επισκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής 

του συστήματος βαφής, εγγυάται με κάποιο τρόπο την καταλληλότητα ή την αντοχή του 

συστήματος βαφής  για χρήση στη δεδομένη κατηγορία διάβρωσης ή εμβάπτισης.  
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Σύμφωνα με το EN ISO 12944-2:1998, η ατμοσφαιρική περιβαλλοντική κατηγορία διάβρωσης 

των υπό εξέταση κατασκευών είναι κατ’ ελάχιστον C3-medium. 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις ασφαλείας καθώς και 

υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 

για κάθε άνθρωπο που για οιονδήποτε λόγο βρίσκεται στο εργοτάξιο και για κάθε γειτονική 

με το έργο ιδιοκτησία. (Ικριώματα ασφαλείας και δαπέδων εργασίας, περιφράξεις του 

εργοταξίου, κράνη για κάθε ευρισκόμενο στον χώρο του εργοταξίου, ζώνες ασφαλείας, 

περιορισμός των αποστάσεων εκτίναξης των προϊόντων κατεδάφισης ή αποξήλωσης, 

διακοπή του τυχόν υπάρχοντος ηλεκτρικού ρεύματος, ενδεικτικές πινακίδες και σημάνσεις 

προειδοποιητικές, απαγορευτικές κ.λ.π.).  

 

 

 

     
                                                                                                
 
 

 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2021/S 235-616435

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997476340
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.ktyp.gr
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. κωδ.: 10438
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΔΕΠΑΣΚΟΥΑΛΕ
Τηλέφωνο: 210 5272566
φαξ: 210 5272553
Ηλ. ταχ/μείο: fdepas@ktyp.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια και Τοποθέτηση νέων συστημάτων 
κλιματισμού στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια και Τοποθέτηση νέων συστημάτων κλιματισμού στα Διοικητικά Δικαστήρια 
Αθηνών
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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