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Αθήνα,  10.04.2017 
Αρ. Πρωτ.: 4764 

ΑΔΑ: 

ΑΔΑΜ: 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια 800 καθίσματα και 200 

σετ θρανίων (θρανίο και 4 καθίσματα), για τις ανάγκες των Νηπιαγωγείων της χώρας», 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

  
 

1.  Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Δάνειο ΕΤΕπ3 / Λογαριασμός 47177838 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και θα συνυπολογιστεί στις σχετικές πιστώσεις 

του Προγράμματος Προμηθειών της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» για το έτος 2017.  
 

2.  Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να εκπληρώνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές του   

Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.  
 

3.  Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό 

διάστημα ενενήντα (90)  ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

4.  Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 

α/α Είδος Τεμάχια Τιμή Σύνολο 

1 Καθίσματα 800 30,00 € 24.000,00 € 

2 Σετ θρανίο με 4 καθίσματα 200 180,00 € 36.000,00 € 

 Σύνολο   60.000,00 € 

Μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 

(Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-52.72.486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

τους 17.05.2017 και ώρα 10:00 π.μ., οπότε και θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των 

προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε 

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).  

Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή 

(syros@ktyp.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών 

ερωτημάτων.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα 

αρχή το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν 

εξετάζονται.  
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Άρθρο 1: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, της ημεδαπής, 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), 

εφόσον έχουν προηγούμενη σχετική εμπειρία στην παραγωγή ή/και εμπορία των υπό 

προμήθεια ειδών. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 

να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

1.2.  Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

•  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που 

περιγράφονται στο άρθρο 73 ν.4412/2016.  

•  Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με κοινή απόφαση 

των αρμόδιων Υπουργών.  

•  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

•  Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τους  ως άνω λόγους      

αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 

Άρθρο 2: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 

2.1.  Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς 

σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

α)  Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Στοιχείων Ειδικής Τεχνικής & 

Επαγγελματικής Ικανότητας και Τεχνικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα 

(1) πρωτότυπο, τα απαιτούμενα  στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα.  

β)  Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, τα 

απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο 

εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία 

επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ » ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

κατά περίπτωση. 

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και 

θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως προς τα 

αναφερόμενα στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών, υποχρεωτική. 

2.2.  Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης. 

2.3.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω 

αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης 

17PROC006051581 2017-04-10



 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        
 

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών  
Τμήμα Προμηθειών Εξοπλισμού Παιδείας   

 

 

[3] 
 

 

παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει σχετικό ερώτημα 

προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη ισχύος των 

προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν να 

συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.  
 

Άρθρο 3:Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Στοιχείων Ειδικής 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας και Τεχνικής Προσφοράς 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής 

υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 

νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) : 

3.1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό 

1.200,00 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να υπερβαίνει κατά 

τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  

3.2.  Την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 

συνοδευόμενη από κατάλογο των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, υπογεγραμμένη (κατά 

περίπτωση) από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο – φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου νομικού προσώπου, ή τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων 

ή συμπραττόντων ή τον από κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. 

3.3.  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών. ΦΕΚ 3698/16-11-2016 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 

3.4.  Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 παράγραφος β, εδάφιο δδ του 

ν.4412/2016, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους. 

Αναλυτικότερα, σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας απαιτείται να 

προσκομισθεί Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε περίπτωση 

Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την οποία:  

α)  Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύμπραξη  

β)  Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για το 

συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά.  

Οι άνω (α’ & β’) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς 

εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις 

κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ, κλπ.) και έχει υποβληθεί με το φάκελο συμμετοχής. Σε κάθε 

περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των 

άρθρων 211 επ. του Αστικού Κώδικα. 

Επί υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο 

ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στο διαγωνισμό και 

διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του. 

γ)  Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο 

εκπρόσωπο), κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Αθηνών – Πειραιώς, με πλήρη στοιχεία 
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επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κλπ) 

προκειμένου να μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε επαφή με τον υποψήφιο. 

δ)  Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των προσώπων 

που την απαρτίζουν περί : 

 αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, 

και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).  

 αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις 

ολόκληρο,  

 ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα 

στην παρούσα, 

 τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, 

 (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή πίνακα) 

των υπό ανάληψη υπηρεσιών,  

 (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την 

υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.  

Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου 

ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις 

του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων. 

 

Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

4.1.  Η οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένη, θα τοποθετηθεί, με 

ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο, με την 

ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται, η 

συνολική προσφερόμενη τιμή και ο αναλογούν φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). 

 Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να λάβει υπόψη του το επί πλέον παραδοτέο υλικό της παραγράφου 

6.7 (δείγματα) της παρούσης διακήρυξης  και της παραγράφου 1.3 του σχεδίου σύμβασης 

(παράρτημα Ι) 

4.2.  Η τιμή της  Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως 

δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

4.3.  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.4.  Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών 

4.5.  Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι αόριστες, 

αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας 

διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Άρθρο 5: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 

5.1.  Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Στοιχεία 

Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας και Τεχνικής Προσφοράς» & «Οικονομική 

Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και 

ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, με την παρουσία των νομίμων εκπροσώπων όσων 

διαγωνιζομένων υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά, εφ’ όσον επιθυμούν.  

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

5.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 

   Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Στοιχεία Ειδικής Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Ικανότητας και Τεχνικής Προσφοράς» αποσφραγίζεται και μονογράφεται 

από την Επιτροπή κατά φύλλο.  

   Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, στο οποίο καταχωρούνται, η 

επωνυμία του Διαγωνιζομένου, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού, τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής που απαιτεί η διακήρυξη.  

   Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια τους 

διαγωνιζόμενους, οι οποίοι αποκλείονται από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

διότι δεν εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

   Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος με την 

ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο Πρακτικό Ι τις τιμές των 

προσφορών, κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη της διαδικασίας του 

διαγωνισμού.  

5.3.  Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της 

σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με 

τα κριτήρια ανάθεσης, που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.   

5.4.  Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζομένους 

να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου με την 

ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως “αποσαφήνιση” 

εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως 

“συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον 

αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. 

Ισχύει το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

5.5.  Το Πρακτικό Ι, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τοιχοκολλείται με μέριμνα του 
Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».  

 Σχετική γραπτή ανακοίνωση με αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται σε όλους τους 
διαγωνιζομένους με τηλεομοιοτυπία (fax).  
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Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής 
τηλεομοιοτυπίας (fax) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου. 

 

Άρθρο 6. Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

6.1.  Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων σταδίων αξιολόγησης των προσφορών με την 

έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής από την Αναθέτουσα Αρχή και μετά την άπρακτη 

παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, 

ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, να 

υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 6.6, καθώς και το 

δείγμα της παραγράφου 6.7 του παρόντος άρθρου. 

6.2.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς (κατασκευή δείγματος)  και κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) επιπλέον ημέρες. 

6.3.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εντός της ως άνω προθεσμίας στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (Πρωτόκολλο έως τις 

14:30μ.μ.). 

6.4.  Η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του 

φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω 

φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των 

τριών (3) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς 

προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, οι οποίοι 

δικαιούνται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση και να λάβουν γνώση του περιεχομένου 

του φακέλου.  

6.5.  Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 

προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που 

ορίσθηκε με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας και μονογράφονται όλα τα 

δικαιολογητικά κατά φύλλο από τα μέλη της Επιτροπής. 

6.6.   Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 

6.6.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 

i)  Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, 

ήτοι:  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 

σελ.1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, 

σελ.2), 
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- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, 

σελ. 48), 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το 

ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305). 

ii)  Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

β.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 

γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 

ε.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

στ. Υπεύθυνη Δήλωση για την πρώτη ύλη  που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ότι  

 Το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης θα είναι τάξεως Ε1 (ΦΕΚ 2650/9-11-2011) 
 Η Μοριοσανίδα (νοβοπάν) με επικάλυψη μελαμίνης θα είναι σύμφωνη με τα ΕΝ 

14322:2005, ΕΝ 14323:2005.» 

Όσον αφορά στα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα αυτά θα είναι τα εκάστοτε ισχύοντα 
κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

ζ.  Tα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 

πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα 

που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

η.  Πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, που να βεβαιώνουν την 
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τήρηση από τον προμηθευτή των απαραίτητων ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης και 

διασφάλισης ποιότητας (άρθρο 82 του ν.4412/2016),π.χ. ISO 9001:2008. Σε περίπτωση 

που ο προμηθευτής δεν είναι και κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται η 

προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 

θ.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 

2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016).  

ι.  Έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια (παρ. 4 του 

άρθρου 94 του ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016) 

 

 

Σημειώσεις – διευκρινίσεις :  

(ι)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, θα 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

(ιι)   Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογης αποδεικτικής 

αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση), 

συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.   

6.6.2. Οι  αλλοδαποί:  

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 6.6.1.  

β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

δ.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

ε.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 
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στ. Υπεύθυνη Δήλωση για την πρώτη ύλη  που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ότι  

 Το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης θα είναι τάξεως Ε1 (ΦΕΚ 2650/9-11-2011) 
 Η Μοριοσανίδα (νοβοπάν) με επικάλυψη μελαμίνης θα είναι σύμφωνη με τα ΕΝ 

14322:2005, ΕΝ 14323:2005.» 

Όσον αφορά στα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα αυτά θα είναι τα εκάστοτε ισχύοντα 
κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

ζ.  Tα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 

πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 

και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. 

η.  Πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, που να βεβαιώνουν την 

τήρηση από τον προμηθευτή των απαραίτητων ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης και 

διασφάλισης ποιότητας (άρθρο 82 του ν.4412/2016),π.χ. ISO 9001:2008. Σε περίπτωση 

που ο προμηθευτής δεν είναι και κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται η 

προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 

θ.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 

2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016).  

ι.  Έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια (παρ. 4 του 

άρθρου 94 του ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016) 

 

Σημειώσεις – διευκρινίσεις :  

(ι) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, θα 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

(ιι) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογης αποδεικτικής 

αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση), 

συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.  

 

6.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 6.6.1 και 6.6.2 αντίστοιχα. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά : 

- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,  

- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους  του. 

β.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 
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το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα). 

6.6.4.  Οι  συνεταιρισμοί:  

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 

6.6.1. 

β.  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.1, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της 

παραγράφου 6.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και 

της περίπτωσης β της παραγράφου 6.6.3. 

γ.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί νόμιμα. 

6.6.5.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

6.6.6.  Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 

της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

6.7. Δείγμα 

Στη φάση κατακύρωσης απαιτείται η προσκόμιση δείγματος (1τεμάχιο ανά είδος) στα γραφεία 

της υπηρεσίας (Φαβιέρου 30, Αθήνα) το οποίο θα εγκριθεί από την επιτροπή διαγωνισμού.  

 
Άρθρο 7.  Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού  

7.1.  Μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, η επιτροπή του διαγωνισμού 

συντάσσει το Πρακτικό II και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την οριστική κατακύρωση 

της σύμβασης σ’ αυτόν και την έκδοση σχετικής απόφασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα ν’ αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή την απόρριψη του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού, τη ματαίωση, αναβολή ή επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών (κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο 

άρθρο 106 του ν.4412/2016), χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης αυτών που μετέχουν στο 

διαγωνισμό και χωρίς καμία άλλη οικονομική υποχρέωση ή δέσμευση γενικώς έναντι αυτών.  
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7.2.   Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016. 

7.3.  Είναι δυνατόν κατά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού να κατακυρωθεί 

μεγαλύτερη ποσότητα, κατά ποσοστό μέχρι 30% της συνολικής προκηρυχθείσας 

ποσότητας, πάντως σε κάθε περίπτωση η συνολική αξία της σύμβασης δεν θα 

υπερβαίνει το ποσόν των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. (Άρθρο 104 του ν.4412/2016).   

 

Άρθρο 8. Ενστάσεις 

8.1.  Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν μόνο οι 

διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις 

συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο της 

«Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

8.2.  Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της Επιτροπής 

Ενστάσεων και Προσφυγών της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».  

8.3. α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής 

σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο.  

β.  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

γ.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την άπρακτη πάροδο δέκα 

(10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

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

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο ή εάν 

ο διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη ανάκληση καθ’ όλο το 

περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχή, ως εάν μηδέποτε είχε υποβληθεί. 

8.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 9. Σύμβαση 

9.1.  Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο 

και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Σχέδιο της 

σύμβασης δίδεται στο παράρτημα (Ι) της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει 

των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.  

9.2.  Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ». 

9.3.  Προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής 

εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της 

παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς 
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Φ.Π.Α., η οποία επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή, οπότε και αποδεσμεύεται. 

 

9.4.  Δειγματοληπτικός έλεγχος στη φάση παραλαβής 

Ειδικοί έλεγχοι και απαιτήσεις 

Μετά την παράδοση των υλικών προβλέπονται δοκιμές σε τυχαίο δείγμα από το σύνολο των 
παραδοτέων υλικών όπως περιγράφεται στη παράγραφο 3.3.5 του Σχεδίου Σύμβασης 
(παράρτημα Ι). 

Αναλυτικά προβλέπονται οι εξής έλεγχοι: 

   Υλικά σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας όπως Κόντρα πλακέ (EN 636), μοριοσανίδα, 
ινοσανίδα, OSB (όποιο χρησιμοποιηθεί) 
α) Το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης θα είναι τάξεως Ε1 (ΦΕΚ 2650/9-11-2011) 

Απαιτείται έλεγχος σύμφωνα με το ΕΝ717-2 από εργαστήριο με πιστοποίηση για το 
συγκεκριμένο έλεγχο.  

 
β)  Η ποιότητα συγκόλλησης για συγκολλητή ξυλεία (π.χ. κόντρα πλακέ) ελέγχεται 

σύμφωνα με το ΕΝ 314-1. 
Απαιτείται έλεγχος για συνθήκες ξηρές (plywood for use in dry conditions) (ΕΝ 314-2, 
bond class 1), από εργαστήριο πιστοποιημένο ή μη (π.χ. γενικό χημείο του κράτους, 
εργαστήρια ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημόσια εργαστήρια μορφής Α.Ε.) 

 

 Άλλα υλικά (βαμμένο φυσικό ξύλο, κ.λπ.) 

Η όλη κατασκευή θα συμμορφώνεται με τα “όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων” 
τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3+Α1:2014 (ΦΕΚ 2650/9-11-2011). 

Απαιτείται έλεγχος για όλα τα υλικά του προϊόντος σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 
1 της Υπ. Απόφασης Ζ3-7835, είτε από ιδιωτικό πιστοποιημένο εργαστήριο, ή  από 
κρατικό εργαστήριο πιστοποιημένο ή μη (π.χ. γενικό χημείο του κράτους, εργαστήρια 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημόσια εργαστήρια μορφής Α.Ε.) 

Όσον αφορά στα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα αυτά θα είναι τα εκάστοτε ισχύοντα κατά 
την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 10. Υποχρεώσεις Αναδόχου  

10.1.  Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.  

10.2.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

10.3.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τη προμήθεια που 

θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ». 
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Άρθρο 11. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

11.1.  Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2ο θέμα / 116 

συνεδρίαση /12.01.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κτιριακές 

Υποδομές ΑΕ», είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.   

11.2.  Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 
Βασίλειος Θ. Καραγιάννης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
 

Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρω 
προκήρυξη 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                        

Στην Αθήνα σήμερα   ………………………., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (εφεξής «Αναθέτουσα 
Αρχή»), που εδρεύει στην  Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30 (Τ.Κ. 10438, ΑΦΜ 997476340 ΔΟΥ 
ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Βασίλειο Θ. Καραγιάννη (στο εξής αποκαλούμενος για συντομία 
ως ο «Αγοραστής») και 

2. αφετέρου τ…………………………………………………… …………………με έδρα …… ………,  …… …….. 
ΑΦΜ .........................ΔΟΥ ............................................ όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσας από ………………..(εφεξής «Ανάδοχος»). 

Έχοντας υπόψη:  

Α.  Τους όρους της διακήρυξης της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» του συνοπτικού διαγωνισμού 
«Προμήθεια 800 καθίσματα και 200 σετ θρανίων (θρανίο και 4 καθίσματα), για τις 
ανάγκες των Νηπιαγωγείων της χώρας» (εφεξής «προμήθεια»). 

Β.  Την υπ’ αριθμ. …./…2017 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Κτιριακές Υποδομές 
ΑΕ», με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της προμήθειας στον ανάδοχο. 

Γ.  Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
σύμβασης.  

Συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθειας 

 
1.1. Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την «Προμήθεια …. 

καθίσματα και …. σετ θρανίων (θρανίο και 4 καθίσματα), για τις ανάγκες των 
Νηπιαγωγείων της χώρας» με κωδικό BARCODE………………   για τα καθίσματα και κωδικό 
BARCODE ……………………………………για το σετ θρανίων (θρανίο και 4 καθίσματα). 
 

1.2. Τα είδη που θα πωλήσει ο Προμηθευτής θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα 
εκπληρώνουν πλήρως τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής, που αναλυτικά 
περιγράφεται και αναλύεται στο Παράρτημα II της Διακήρυξης.  

1.3. Τα είδη αυτά θα παραδοθούν στις αποθήκες της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» εντός της Αττικής.  
 
Η Υπηρεσία θα προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
(φυσικές, χημικές ιδιότητες κ.λπ.) με έξοδα του Αναδόχου, σύμφωνα με το εδάφιο 9.4 της 
διακήρυξης.  
 
Επίσης προβλέπεται επιπλέον παραδοτέο υλικό (βλέπε εδάφιο 4.1 της διακήρυξης): 
1 κάθισμα 
1 θρανίο 
λόγω του ότι θα αχρηστευθούν κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους που θα διενεργηθούν 
στη φάση παραλαβής. 
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Άρθρο 2 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των ειδών της προμήθειας  

(άρθρα 206 και 207 του ν.4412/2016) 
 

2.1.  Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις ………………(120 ημέρες από την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης).  

2.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται 
υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α)  τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β)  έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου, 

γ)  το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό χρόνο 
παράδοσης. 

2.3. 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 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.      
 

Άρθρο 3 

Παράδοση – Παραλαβή υλικών 

(άρθρα 206 και 208 του ν.4412/2016) 

 
3.1. Επιτροπή Παραλαβής  

Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της προμήθειας συγκροτείται τριμελής Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το όργανο αυτό 
εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε 
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων 
των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 
τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.  
 

3.2. Παράδοση Υλικών  

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

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

 
3.3. Παραλαβή Υλικών  

1. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (βλέπε εδάφιο 3.3.5 
παρακάτω).  
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2. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της παραλαβής συντάσσεται Πρωτόκολλο 
Παραλαβής Υλικών (χωρίς παρατηρήσεις σε περίπτωση συνολικής αποδοχής της 
παραλαβής). 

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις συμβατικές απαιτήσεις, οι οποίες 
όμως κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής δεν επηρεάζουν τη καταλληλότητα των 
ειδών και  μπορεί να χρησιμοποιηθoύν, συντάσσεται και υπογράφεται Πρωτόκολλο 
Παραλαβής με παρατηρήσεις και αντίστοιχη πρόταση περικοπής του συμβατικού 
τιμήματος. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής, με παρατηρήσεις και τις όποιες ενστάσεις του 
Αναδόχου, εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής 
Παραλαβής. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι 
παρατηρήσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα των ειδών και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Γενικά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται, στο άρθρο 208 και 213 του ν.4412/2016. 

4. Σε περίπτωση που για την νόμιμη χρήση των ειδών της προμήθειας απαιτείται οποιαδήποτε 
άδεια ή έγκριση από τρίτους αυτή κατατίθεται στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», πριν την 
προσκόμιση των ειδών, άλλως τα είδη δεν επιτρέπεται να προσκομισθούν ή επιστρέφονται.  

5. Η επιτροπή πριν την τελική ποιοτική παραλαβή θα επιλέξει τυχαίο δείγμα (αρθρο 214 ν. 
4412/2016), το οποίο θα αποσταλεί για ελέγχους σύμφωνα με την παράγραφο 6.7 της 
διακήρυξης, με έξοδα του αναδόχου. 

Σε περίπτωση αστοχίας των δοκιμών, ολόκληρη η παραλαβή θεωρείται απαράδεκτη και 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 208 και 213 σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 207 και 209 του νόμου 4412/2016. 

Εάν κάποια στοιχεία μόνο του προϊόντος κριθούν ακατάλληλα, η υπηρεσία θα αποφασίσει 
τη διαδικασία, με την οποία ο ανάδοχος θα προβεί σε διόρθωση της προμήθειας. 

Εάν τελικά ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος ακολουθείται η σχετική νόμιμη  διαδικασία αφού 
αποσυρθούν παράλληλα με έξοδα του αναδόχου όλα τα ακατάλληλα προϊόντα.  

Άρθρο 4 

Ποινικές Ρήτρες 

Ισχύει το άρθρο 218 του ν. 4412/2016  

Άρθρο 5 

Τίμημα - Πληρωμή 

5.1. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση της προμήθειας όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 ορίζεται 
στο ποσό των  …………..ευρώ (…………..€) πλέον Φ.Π.Α. …% ………….. ευρώ (…………..€) που 
καταβάλλεται στον Ανάδοχο, εφ’ όσον ο Ανάδοχο παραδώσει τη συνολική ποσότητα των ειδών 
της προμήθειας, αυτές παραληφθούν οριστικά και ειδικότερα:  

α) Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι 
30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 
παράγραφος 1δ και 8 του ν.4412/2016). 

 Η Εγγύηση προκαταβολής στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής είναι ισόποση με την 
προκαταβολή. H εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής (συμπεριλαμβανομένων και των τόκων) προς τον ανάδοχο, χωρίς να 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν o ανάδοχος ζητήσει μεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
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εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, συμπεριλαμβανομένων και 
των τόκων. 

 Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 
συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της αξίας με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου 
της προμήθειας. 

β) Το υπόλοιπο 70% θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής (σύμφωνα με το παρακάτω εδάφιο 5.2), με αντίστοιχη πληρωμή 
Φ.Π.Α.   

  

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή του συνόλου της 
προμήθειας και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
άρθρου 3 της παρούσας και το άρθρο 200 (παρ. 4) του ν. 4412/2016.  

Μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω 
τιμολογίων στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» θα γίνεται η εξόφληση.  
Σε περίπτωση μη πληρωμής του Αναδόχου εντός της ανωτέρω αναφερομένης προθεσμίας, ο 
Αγοραστής οφείλει τόκους υπερημερίας από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία 
πληρωμής. Οι οφειλόμενοι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο που ορίζεται 
στην υποπαράγραφο Ζ.5 της παραγράφου Ζ του ν.4152/2013. 

5.3.Η προσφερόμενη τιμή που ορίζεται στη Σύμβαση περιλαμβάνει το κόστος παράδοσης, 
μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στο πλαίσιο της 
Παράδοσης. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον της 
προσφερόμενης τιμής που ορίζεται στη Σύμβαση.  

5.4. Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά την 
κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 
επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και επί του ποσού του χαρτοσήμου εισφορά 
20% υπέρ Ο.Γ.Α. (συνολικά 0,1036%) που κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο στο 
λογαριασμό ΚΑΕ 3514.  

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 

6.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του ν.4412/2016, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης αυτής κατέθεσε την 
εκδοθείσα στις ………….., με αριθ. ………….., Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της 
………………… Τράπεζας, ποσού ………………………(…………..€) και καλύπτει το 5% της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας προ Φ.Π.Α.  

6.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει αντισυμβατικές ενέργειες 
του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει τη Σύμβαση, υπέρβαση του συνολικού 
χρονοδιαγράμματος της προμήθειας ή και οποιαδήποτε άρνησή του να αντικαταστήσει άμεσα 
και χωρίς καμία καθυστέρηση τα ακατάλληλα είδη της προμήθειας, που έχουν απορριφθεί κατά 
το έλεγχο της παραλαβής. 

6.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί Εγγυητικών Επιστολών του άρθρου 
72 του ν.4412/2016 και ισχύει μέχρι την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την 
αναθέτουσα αρχή, οπότε και αποδεσμεύεται μετά την προσκόμιση της προβλεπόμενης 
παρακάτω εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. 

6.4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ανεπιφύλακτα την στερεότητα και λειτουργικότητα της κατασκευής για 
δύο (2) έτη, από την οριστική παράδοσή του.  
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Στο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, έπειτα από ειδοποίηση του Αγοραστή, να 
αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβες, φθορές, κακοτεχνίες ή κρυμμένα ελαττώματα 
εντός του χρόνου της εγγύησης ανεξάρτητα αν αυτά έχουν παραληφθεί από επιτροπή 
παραλαβής και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των χρηστών.  
Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται 
από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος 
καταθέτει Χρηματική Εγγύηση ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ποσοστού 2% επί 
του συμβατικού ποσού, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή …………..€, η οποία επιστρέφεται στον Ανάδοχο 
μετά την πάροδο του ως άνω χρόνου εγγύησης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
 

Άρθρο 7 

Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της προμήθειας 

7.1. Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στον Αγοραστή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και 
αντίκλητο για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. 

7.2. Ο Αγοραστής ανακοινώνει εγγράφως στον Ανάδοχο τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του για 
την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. 

7.3. Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται με 
τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 
αντισυμβαλλομένου. 

 Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ορίζεται η 
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ». 

7.4.Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση:  

α. Να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
προμηθειών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

β. Να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο των προμηθειών, που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας. 

7.5. Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις προμήθειες, θα 
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και 
να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά 
δικαιώματα.  

Άρθρο 8 

Επίλυση διαφορών 

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της παρούσας 
Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση αμετακλήτου δικαστικής 
αποφάσεως κάθε συμβαλλόμενος έχει  δικαίωμα να επιχειρήσει φιλικό διακανονισμό ή εξώδικο – 
δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό.  
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Άρθρο 9 

Εξουσιοδοτημένος Αντίκλητος 

9.1. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και αντίκλητος της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» ορίζεται ο 
Πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, ο οποίος  ενεργεί για την 
εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης. 

9.2. Εξουσιοδοτημένος αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται ο κ. ………………, που ενεργεί για την 
εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης. 

Η παρούσα Σύμβαση και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που είναι προσαρτημένες στη Διακήρυξη και την 
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 τα οποία 
υπεγράφησαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκ των οποίων το ένα (1) παραλαμβάνει ο 
Ανάδοχος.                               
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την εταιρεία  
«Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 

 
Για τον Ανάδοχο 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

 
 
 

Βασίλειος Θ. Καραγιάννης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 (Σχέδιο: Ξ-ΚΑΝΓ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39113300-0 

 
 

 
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Τα καθίσματα με πλάτη θα είναι διαστάσεων 300/300mm και 300mm ύψος έδρας. Το ύψος της 
πλάτης θα είναι 550mm (βλ. επισυναπτόμενα σχέδια). 

Όλες οι ξύλινες φυσικές ή τεχνητές επιφάνειες, άμεσα ή έμμεσα ορατές, θα είναι απόλυτα λείες 
στην αφή των νηπίων και βερνικωμένες ανάλογα με βερνίκια νερού, τα οποία να μην περιέχουν 
τοξικές ενώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
Όλες οι ξυλοσυνδέσεις θα είναι με μόρσα και μορσαρότρυπες ή με κατάλληλες σε  διάμετρο και 
αριθμό καβίλιες ή με γκινισιές και γκινισόπηχες, ανάλογα της μελέτης και των λεπτομερειών της, με 
κόλλες ψυχροπλάστικές Α΄ ποιότητας. 

Η κόλλα πρέπει να καλύπτει ολόκληρες τις προς συγκόλληση εφαπτόμενες επιφάνειες. 
Όπου προβλέπονται φρεζάτες βίδες, η φρέζα στην αντίστοιχη επιφάνεια, θα έχει την ίδια διάμετρο 
με εκείνη του κεφαλιού της βίδας, καθώς και το κατάλληλο βάθος, ώστε η τελική επιφάνεια του 
τελευταίου να είναι συνεπίπεδη - πρόσωπο - με την γύρω επιφάνεια. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αποτελείται από ένα ξύλινο σκελετό από φουρνιστή οξιά Α΄ ποιότητας, χωρίς ρόζους και ρωγμές με 
μικρή ξύλινη πλάτη και την επιφάνεια έδρασης (έδρα) από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF) 
πάχους 12mm, επενδεδυμένη με HPL πάχους περίπου 1mm χρώματος λευκού. 
Μετά το κόλλημα του HPL το περίγραμμα της έδρας καθίσματος μορφώνεται π.χ. στη «σβούρα», 
με καμπυλωμένες ακμές - ακτίνας καμπυλότητας R1=5mm και στρογγυλεμένες γωνίες - ακτίνας 
καμπυλότητας R2=20mm. 
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Ξύλινος σκελετός και πλάτη 

Αποτελείται από δύο ζευγάρια ποδιών - το εμπρός και το πίσω διατομής 35/35mm. Το πίσω ζευγάρι 
έχει ύψος 550mm - όσο το ύψος του τραπεζοθρανίου - ενώ το εμπρός (μαζί με την έδρα) έχει ύψος 
300mm. Τα δύο ζευγάρια ποδιών, συνδέονται με τέσσερα (4) πάνω τρέσα και άλλα τόσα κάτω. Η 
σύνδεση τρέσων και ποδιών είναι με μόρσα και μορσαρότρυπες. Κι εδώ όλες οι προσιτές στην αφή 
ακμές είναι στρογγυλεμένες. Στα σόκορα της βάσης των ποδιών θα τοποθετηθούν χωνευτά 
πλαστικά πέλματα του εμπορίου κολλητά σφηνωτά. 
Στις τέσσερις γωνιές που σχηματίζουν τα πάνω τρέσα με τα πόδια τοποθετούνται ξύλινοι τριγωνικοί 
τάκοι καρφωτοί και κολλητοί, από φουρνιστή οξιά. 
Η πλάτη αποτελείται από ινοσανίδα πάχους 12mm με επένδυση HPL. Η σύνδεση της πλάτης με το 
ζευγάρι των πίσω ποδιών, γίνεται μορσαριστή, αλλά με μικρή κλίση ως προς την κατακόρυφο. 
Τα ορατά σόκορα της πλάτης διαμορφώνονται με καμπυλότητα στη «σβούρα». 

Έδρα 

Η έδρα κάθεται κολλητή, πάνω στο πλαίσιο που δημιουργούν τα πάνω τρέσα με δύο ζευγάρια των 
ποδιών και αγκυρώνεται με τέσσερις (4) συνολικά ξύλινες καβίλιες διαμέτρου 12mm, και κόλλα 
κατά μήκος των τρέσων. 
Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν τρεις (3) γωνίες με νεύρωση που θα στερεωθούν με φρεζάτες βίδες 
στην πινακίδα και στο μέσα μέρος των τραβερσών του σκελετού. 

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Το χρώμα για τις επιφάνειες HPL για την έδρα και πλάτη του καθίσματος θα είναι λευκό. 

Οι τελικές επιφάνειες (και όχι μόνο οι άμεσα ορατές) όλων των ξύλινων ή συνθετικών ξύλινων 
επιφανειών, θα είναι απόλυτα λείες και θα βαφούν στο φυσικό χρώμα του ξύλου (με πιστόλι βαφής 
ή άλλο μέσον επάλειψης) ως ακολούθως: 

α) Με δύο (2) επιστρώσεις γεμιστικού υποστρώματος νερού ακρυλικό ενός (1) συστατικού, 
διαφανές. 

β) Με δύο (2) επιστρώσεις βερνίκι φινιρίσματος νερού ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές. 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι σατινέ και όχι γυαλιστερές. 

Μεταξύ κάθε επίστρωσης γεμιστικού υποστρώματος νερού ακρυλικό και βερνικιού φινιρίσματος 
νερού ακρυλικό, θα μεσολαβεί ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας με το κατάλληλο υλικό π.χ. 
ντουκόχαρτο ή λεπτό ατσαλόμαλλο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν «μπιμπίκια» στις τελικές σατινέ 
επιφάνειες ή «κρεμάσματα», τα οποία δεν θα είναι  αποδεκτά. 
Διευκρινίζεται ότι οι βαφές αυτές θα γίνουν μετά από επιμελή λείανση των επιφανειών και ακμών 
και ότι η επικάλυψη των επιφανειών με τα υλικά βαφής θα είναι ομοιόμορφη. 
Όλα τα υλικά βαφής που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μην περιέχουν τοξικές ενώσεις. 

Ειδικά Χαρακτηριστικά Βαφής 

Αντοχή στο νερό ώστε να μην παρουσιάζει φυσαλίδες, διογκώσεις, γαλακτώσεις και άλλα 
ελαττώματα αν μετά από 15 ημέρες από την βαφή ένα ξύλινο κομμάτι παραμείνει σε αποσταγμένο 
νερό σε 100οC για επτά (7) ώρες. 
Ικανοποιητική αντοχή σε διαλυτικά. 
 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4.1  Τα καθίσματα θα τυλιχθούν ανά δύο (2) τεμάχια. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί φελιζόλ, πάχους 
2cm, το οποίο θα προστατεύει όλες τις πλευρές των στοιχείων.Οι ακμές του σετ θα 
προστατεύονται με αφρώδεις γωνίες συσκευασίας (foam πολυαιθυλενίου-εύκαμπτο υλικό), 
τύπου "L", 50mmx50mm επί το μήκος των ξύλινων στοιχείων.  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

...../...../.....

  ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

..........................................................

 ΤΗΛ:  ....................      FAX:  ........................

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ           

Δ/ΞΗ :

ΚΤΙΡΙΩΝ  A.E.

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ :    E1

 Το κάθε σετ (2 καθίσματα) θα περιτυλίγεται με πλαστικό γκοφρέ (αεροπλάστ), θα δένεται με 
πλαστικές ταινίες και θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτιο ισχυρής αντοχής, βάρους 430 gr/m2 
κατ’ ελάχιστον, με διπλή ενίσχυση στις γωνίες.  

4.2  Σε κάθε συσκευασία θα υπάρχει ένδειξη σχετική με το περιεχόμενό του, όπως επίσης, με 
ευκρινή γράμματα, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι: 

   Ο τίτλος της Εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 
   Ο αριθμός της Διακήρυξης 
   Η επωνυμία του προμηθευτή  
   Το BarCode του προϊόντος 

4.3  Για την εύκολη μεταφορά τους, τα σετ θα τοποθετούνται, σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους 
και του βάρους τους, σε ξύλινες παλέτες, θα τυλίγονται με σελοφάν (ή πλαστικό γκοφρέ) και 
θα δένονται με πλαστικό τσέρκι.  

5.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 35x70mm περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα 
τοποθετείται σε εμφανή θέση που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, σε κάθε προϊόν και θα 
αναφέρει : 

1. Το λογότυπο της Εταιρείας 
2. Τον τίτλο της Εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 
3. Την επωνυμία του προμηθευτή 
4. Τον αριθμό Διακήρυξης 
5. Την κλάση της φορμαλδεΰδης 
 

 

 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ………………… 

…………………./……-……-…….  
 ΤΗΛ.:…………………… 

FAX: …………………… 

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔEΫΔΗΣ: Ε1 
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ΣΧΕΔΙO: 
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Θρανίο Νηπιαγωγείου (σετ) με 4 καθίσματα 

(Σχέδια: Ξ-ΘΡΝΓ 1/3, Ξ-ΘΡΝΓ 2/3, Ξ-ΘΡΝΓ 3/3) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39113300-0 

 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε σύνολο τραπεζοθρανίου Νηπιαγωγείου αποτελείται από ένα (1) τραπέζι διαστάσεων 
1200/700mm και 550mm ύψος καθώς και τέσσερα (4) μικρά καθίσματα με πλάτη, διαστάσεων 
300/300mm και 300mm ύψος καθίσματος. Το ύψος της πλάτης θα είναι όσο και του 
τραπεζοθρανίου, δηλαδή 550mm (βλ. επισυναπτόμενα σχέδια). 

Όλες οι ξύλινες φυσικές ή τεχνητές επιφάνειες, άμεσα ή έμμεσα ορατές, θα είναι απόλυτα λείες 
στην αφή των νηπίων και βερνικωμένες ανάλογα με βερνίκια νερού, τα οποία να μην περιέχουν 
τοξικές ενώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
Όλες οι ξυλοσυνδέσεις θα είναι με μόρσα και μορσαρότρυπες ή με κατάλληλες σε  διάμετρο και 
αριθμό καβίλιες ή με γκινισιές και γκινισόπηχες, ανάλογα της μελέτης και των λεπτομερειών της, με 
κόλλες ψυχροπλάστικές Α΄ ποιότητας. 

Η κόλλα πρέπει να καλύπτει ολόκληρες τις προς συγκόλληση εφαπτόμενες επιφάνειες. 
Όπου προβλέπονται φρεζάτες βίδες, η φρέζα στην αντίστοιχη επιφάνεια, θα έχει την ίδια διάμετρο 
με εκείνη του κεφαλιού της βίδας, καθώς και το κατάλληλο βάθος, ώστε η τελική επιφάνεια του 
τελευταίου να είναι συνεπίπεδη - πρόσωπο - με την γύρω επιφάνεια. 

2.  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟ  

Αποτελείται από την ξύλινη βάση του και την πινακίδα εργασίας (καπάκι) που συνδέεται μόνιμα 
πάνω σε αυτήν. 

Ξύλινη βάση 

Προβλέπεται από ξυλεία φουρνιστής οξιάς Α΄ ποιότητας χωρίς ρόζους και ρωγμές. 
Αποτελείται από τέσσερα «πόδια» διατομής 45/45mm που συνδέονται μεταξύ τους με πάνω τρέσα 
διαστάσεων 55/30mm. 
Το άνω άκρο (σόκορο) των ποδιών διαμορφώνεται σε κύλινδρο (περίπου) διαμέτρου 20mm και 
ύψους 10mm, ώστε να εγκαθίσει σε αντίστοιχη τυφλή τρύπα στην κάτω επιφάνεια του καπακιού. 
Στα τοιχώματα του κυλίνδρου (πείρος) γίνονται μία - δύο χαρακιές για το ξεθύμασμα της κόλλας. 
Το βάθος της τρύπας είναι φυσικά ένα έως δύο mm μεγαλύτερο από το ύψος του. 
Στα σόκορα της βάσης των «ποδιών» προβλέπονται ειδικά χωνευτά πλαστικά πέλματα του 
εμπορίου και κολλητά, ώστε να μετακινείται αθόρυβα το τραπέζι στο δάπεδο. 
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Τα τέρματα (σόκορα) των τρέσων καταλήγουν σε μόρσα που μπαίνουν σφηνωτά κολλητά σε 
αντίστοιχες μορσαρότρυπες των τεσσάρων ποδιών, ενώ κατά μήκος δημιουργείται πατούρα, δεξιά - 
αριστερά της πλευράς των 65mm (παταδούρα) και προκύπτει «νεύρο» ύψους και πλάτους 10mm 
σε ολόκληρο το μήκος του τρέσου. 
Ανά δύο τα «πόδια» στις μικρές πλευρές  συνδέονται μεταξύ τους με κάτω τρέσα, διαστάσεων 
όμως 30/55mm και αυτά τα τρέσα καταλήγουν σε μόρσα που μπαίνουν σε μορσαρότρυπες των 
ποδιών. 
Μεταξύ τους τώρα τα κάτω δύο μικρά τρέσα, συνδέονται με ένα ζευγάρι μακριά τρέσα 
(45/22,5mm) που τα άκρα τους καταλήγουν σε μόρσα που μπαίνουν σε μορσαρότρυπες των 
παραπάνω μικρών τρέσων. 
Για ενίσχυση της ακαμψίας του ζευγαριού αυτών των τρέσων τα συνδέουμε μεταξύ τους με πέντε 
(5) συνολικά καβίλιες διαμέτρου είκοσι (20)mm. 
Η απόσταση μεταξύ των τρέσων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει να «χωνεύουν» κάτω από το 
τραπέζι δύο αντικριστά καρεκλάκια. 

Πινακίδα εργασίας (καπάκι) 

Είναι από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF), κλάσης Ε1.  Θα είναι επενδεδυμένη με HPL πάχους 
περίπου 1mm. Η συγκόλληση του HPL στην ινοσανίδα θα γίνει με κατάλληλη πίεση και 
θερμοκρασία με ειδική κόλλα μη τοξική.  

Μετά το κόλλημα του HPL, το περίγραμμα της πινακίδας διαμορφώνεται π.χ. στη «σβούρα» με 
καμπυλωμένες ακμές, ακτίνα καμπυλότητας R1=5mm και στρογγυλεμένες γωνίες με ακτίνα 
καμπυλότητας R2=20mm. 
Η επιφάνεια του καπακιού που θα κολληθεί στο ορθογώνιο της βάσης, διαμορφώνεται με τις 
κατάλληλες αυλακώσεις (γκινισιές) για να χωνέψουν εφαρμοστά και με κόλλα στα «νεύρα» των 
πάνω τρέσων. Η σύνδεση της πινακίδας με τα άνω τρέσα μπορεί να γίνει και με γκινισιά - 
γκινισόπηχυ (γκινισιά βάθους 13mm και γκινισόπηχυ πάχους 4mm τουλάχιστον και ύψους 25mm) 
και κόλλα αρίστης ποιότητας. 
Επί πλέον για την ασφαλή στερέωση της πινακίδας θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις (4) μεταλλικές 
γωνίες με νεύρωση που θα στερεωθούν με φρεζάτες βίδες στην πινακίδα και στις τραβέρσες. 
Στις τέσσερις γωνιές υπάρχουν οι αντίστοιχες τυφλές τρύπες της παραγρ. 2.1.1. για να δεχτούν 
τους «πείρους» των τεσσάρων «ποδιών» με κόλλα. 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  

Όπως περιγράφεται στην προδιαγραφή για τη προμήθεια των ανεξάρτητων καθισμάτων. 

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Το χρώμα για τις επιφάνειες HPL για την έδρα και πλάτη του καθίσματος αλλά και για την επιφάνεια 
του θρανίου θα είναι λευκό. 

Οι τελικές επιφάνειες (και όχι μόνο οι άμεσα ορατές) όλων των ξύλινων ή συνθετικών ξύλινων 
επιφανειών, θα είναι απόλυτα λείες και θα βαφούν στο φυσικό χρώμα του ξύλου (με πιστόλι βαφής 
ή άλλο μέσον επάλειψης) ως ακολούθως: 
α) Με δύο (2) επιστρώσεις γεμιστικού υποστρώματος νερού ακρυλικό ενός (1) συστατικού, 

διαφανές. 
β) Με δύο (2) επιστρώσεις βερνίκι φινιρίσματος νερού ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές. 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι σατινέ και όχι γυαλιστερές. 

Μεταξύ κάθε επίστρωσης γεμιστικού υποστρώματος νερού ακρυλικό και βερνικιού φινιρίσματος 
νερού ακρυλικό, θα μεσολαβεί ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας με το κατάλληλο υλικό π.χ. 
ντουκόχαρτο ή λεπτό ατσαλόμαλλο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν «μπιμπίκια» στις τελικές σατινέ 
επιφάνειες ή «κρεμάσματα», τα οποία δεν θα είναι  αποδεκτά. 
Διευκρινίζεται ότι οι βαφές αυτές θα γίνουν μετά από επιμελή λείανση των επιφανειών και ακμών 
και ότι η επικάλυψη των επιφανειών με τα υλικά βαφής θα είναι ομοιόμορφη. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

...../...../.....

  ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

..........................................................

 ΤΗΛ:  ....................      FAX:  ........................

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ           

Δ/ΞΗ :

ΚΤΙΡΙΩΝ  A.E.

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ :    E1

Όλα τα υλικά βαφής που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μην περιέχουν τοξικές ενώσεις. 

Ειδικά Χαρακτηριστικά Βαφής 

Αντοχή στο νερό ώστε να μην παρουσιάζει φυσαλίδες, διογκώσεις, γαλακτώσεις και άλλα 
ελαττώματα αν μετά από 15 ημέρες από την βαφή ένα ξύλινο κομμάτι παραμείνει σε αποσταγμένο 
νερό σε 100οC για επτά (7) ώρες. 
Ικανοποιητική αντοχή σε διαλυτικά. 

4.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4.1  Η πινακίδα του τραπεζοθρανίου θα είναι τυλιγμένη με πλαστικό γκοφρέ (αεροπλάστ) ή χαρτί 
οντουλέ που θα στερεώνεται με αυτοκόλλητες πλαστικές ταινίες. Οι ακμές του θα 
προστατεύονται με αφρώδεις γωνίες συσκευασίας (foam πολυαιθυλενίου-εύκαμπτο υλικό), 
τύπου "L", 50mmx50mm επί το μήκος των ξύλινων στοιχείων.  

Τα καρεκλάκια θα τυλιχθούν ανά δύο (2) τεμάχια. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί φελιζόλ, πάχους 
2cm, το οποίο θα προστατεύει όλες τις πλευρές των στοιχείων. Οι ακμές του σετ θα 
προστατεύονται με αφρώδεις γωνίες συσκευασίας (foam πολυαιθυλενίου-εύκαμπτο υλικό), 
τύπου "L", 50mmx50mm επί το μήκος των ξύλινων στοιχείων.  

Το κάθε σετ (θρανίο και 4 καθίσματα) θα περιτυλίγεται με πλαστικό γκοφρέ (αεροπλάστ), θα 
δένεται με πλαστικές ταινίες και θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτιο ισχυρής αντοχής, βάρους 
430 gr/m2 κατ’ ελάχιστον, με διπλή ενίσχυση στις γωνίες.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε τα καρεκλάκια να παραμένουν σταθερά στις οποιεσδήποτε 
μετακινήσεις. Η όλη συσκευασία θα δένεται σφιχτά με πλαστικά τσέρκια. 

4.2  Σε κάθε συσκευασία θα υπάρχει ένδειξη σχετική με το περιεχόμενό του, όπως επίσης, με 
ευκρινή γράμματα, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι: 

   Ο τίτλος της Εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 
   Ο αριθμός της Διακήρυξης 
   Η επωνυμία του προμηθευτή  
   Το BarCode του προϊόντος 

4.3  Για την εύκολη μεταφορά τους, τα σετ θα τοποθετούνται, σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους 
και του βάρους τους, σε ξύλινες παλέτες, θα τυλίγονται με σελοφάν (ή πλαστικό γκοφρέ) και 
θα δένονται με πλαστικό τσέρκι.  

5.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 35x70mm περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα 
τοποθετείται σε εμφανή θέση που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, σε κάθε προϊόν και θα 
αναφέρει : 

1. Το λογότυπο της Εταιρείας 
2. Τον τίτλο της Εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 
3. Την επωνυμία του προμηθευτή 
4. Τον αριθμό Διακήρυξης 
5. Την κλάση της φορμαλδεΰδης 
 

 

 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ………………… 
…………………./……-……-…….  

 ΤΗΛ.:…………………… 
FAX: …………………… 

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔEΫΔΗΣ: Ε1 
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ΣΧΕΔΙΑ: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
      

Ονομασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

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

ΠΡΟΣ 
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
Φαβιέρου 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________ 
ΠΟΣΟΥ 1.200,00€ 

 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 1.200,00 € υπέρ 
...............................................…, για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
…………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για την:  

«Προμήθεια 800 καθίσματα και 200 σετ θρανίων (θρανίο και 4 καθίσματα), για τις 
ανάγκες των Νηπιαγωγείων της χώρας», προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / 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 τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η ανέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που είμαστε υποχρεωμένοι να 
καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να λάβουμε υπόψη 
τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώμεθα και παραιτούμεθα από τα 
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 855, 862, 863, 864, 867, 868, 869 του 
Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού.   
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. 
 
 
 

17PROC006051581 2017-04-10



 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        
 

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών  
Τμήμα Προμηθειών Εξοπλισμού Παιδείας   

 

 

[31] 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

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

 
ΠΡΟΣ 
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
Φαβιέρου 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………… ΕΥΡΩ. 

 
 
 

- Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….. (και ολογράφως) 
……………………………………………………………………………………………… στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας ………………………………………………………… 
Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………. για  την 
καλή εκτέλεση της με αριθμό …………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω 
εταιρία για την « Προμήθεια 800 καθίσματα και 200 σετ θρανίων (θρανίο και 4 
καθίσματα), για τις ανάγκες των Νηπιαγωγείων της χώρας», Διακήρυξης …..04.2017 και 
το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας αυτής προ Φ.Π.Α. ήτοι ………………….... 
ΕΥΡΩ. 

 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 τρεις (3) 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 μέχρι την επιστροφή της 
σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 55410 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 10438 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σύρος Κωνσταντίνος, Παππά Γεωργία 

- Τηλέφωνο: 210 5272629, 210 5272215 

- Ηλ. ταχυδρομείο: syros@ktyp.gr, giorgia@ktyp.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ktyp.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια 800 καθίσματα και 200 σετ θρανίων (θρανίο και 4 καθίσματα), για τις ανάγκες 

των Νηπιαγωγείων της χώρας (CPV: 39113300-0) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ……………. 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): …… 

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽  

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

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

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

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

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

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

την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

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

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

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

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής33
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 34: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής35: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονται47, 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 δωρεάν48. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του 

διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια 800 καθίσματα και 200 σετ 

θρανίων (θρανίο και 4 καθίσματα), για τις ανάγκες των Νηπιαγωγείων της χώρας». 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

“διαφθορά”. 

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

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

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

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

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

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

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

17PROC006051581 2017-04-10



 

25 

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

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

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

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

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

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

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

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

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

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

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

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

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

1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

λήφθηκαν.  

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

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

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

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

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

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

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

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

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

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

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

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

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

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

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

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

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

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

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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