
  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΗΛ. 25410 26355 

Αριθ. Πρωτ.: 40178/18-09-2017 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει, από το 

προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ανά ομάδα, επί της 

αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, προϋπολογισμού 56.940,80 ευρώ με το 

Φ.Π.Α.  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης 

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας  

Ταχ. Κωδ.: 67132 

Τηλ.: 2514026355 

Telefax: 2541026355 

E-mail: kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr  Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 

Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικοί CPV: 50531100-7, 50711000-2, 50710000-5 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR 112 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την ανάθεση 

υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων 

του Δήμου Ξάνθης. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

7. Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε 

ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού 

αντικειμένου της. 

http://www.cityofxanthi.gr/
http://www.cityofxanthi.gr/


  

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του 

αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η υπηρεσία υποδιαιρείται σε οκτώ επιμέρους ομάδες 

και η υποβολή της προσφοράς αφορά μία ή περισσότερες ομάδες ή και το σύνολο 

των ομάδων. 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 

διαθέτει, βεβαιώσεις αναγγελίας και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, σχετικά με την 

ομάδα εργασιών που συμμετέχει. 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, την 3η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής 

προσφορών είναι 10:00 και η ώρα λήξης 10:30΄. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

διαγωνισμού. 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι μήνες 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 02.10.6264.02 – 02.30.6264 

– 02.15.6262 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2018 του Δήμου 

Ξάνθης (με την αριθ. 127/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση 

της πίστωσης) 

15. Ενστάσεις: 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. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

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

σύμβασης.  

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, επίσης 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4469/2017 (Α΄62) η προκήρυξη του διαγωνισμού θα 

δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

       Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης 

 

 

 

                                                                        Κυριάκος Παπαδόπουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας 

Πληροφορίες: κ. Κ. Πεπονίδης 

Τηλ.& Φαξ: 2541026355  

Αρ. Πρωτ. 35446 

Ξάνθη 21/08/2017 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΞΑΝΘΗΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την διενέργεια της ανάθεσης 

υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων 

Δήμου Ξάνθης. 

 

Προϋπολογισμού (56.940,80€) πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα 

ευρώ και ογδόντα λεπτών(με Φ.Π.Α. 24%), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

γ) την με αριθ. 168/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

παραπάνω παροχής υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

δ) τους όρους της παρούσας και 

ε) Την με αριθμό 380/2017 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού 

Αντιδημάρχου και 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας. 



  

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης 

Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας 

Ταχ. Κωδ.: 67133 

Τηλ.:2541 26355 

Telefax: 25410 26355 

E-mail: kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr 

Κωδικός NUTS: GR 112 

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ξάνθης, πλατεία Δημοκρατίας, την 3η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 – 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 

2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η με αρ. πρωτ. 40178/18-09-2017 προκήρυξη σύμβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) η με αριθ. Π-14/17 Τεχνική Έκθεση - Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, 

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο 

γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 

λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη 

δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 

μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 

στον ενδιαφερόμενο. Επίσης ο Δήμος Ξάνθης προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση 

και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτώντας επιπρόσθετα 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διεύθυνση http://www.cityofxanthi.gr, το 

πλήρες κείμενο της διακήρυξης, την μελέτη και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα. 

Ωστόσο, όλοι ανεξαρτήτως οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να 

αποστείλουν στα e-mail (kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr ή 

karakatsani@cityofxanthi.gr) δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στον εν λόγω 

Διαγωνισμό, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή σε όλους, τυχόν συμπληρωματικών 

εγγράφων και διευκρινίσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν αποστείλουν 

την ως άνω δήλωση, μπορούν και πάλι να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πλην όμως ο 

mailto:kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr
http://www.cityofxanthi.gr/
http://www.cityofxanthi.gr/
mailto:kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr
mailto:karakatsani@cityofxanthi.gr


  

Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν έγγραφα και διευκρινίσεις των 

οποίων δεν έλαβαν γνώση και τα οποία δόθηκαν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.  

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το κείμενο της 

διακήρυξης που θα παραλάβουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης 

από άποψη πληρότητας.    

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης, όπως περιγράφεται 

στην με αριθ. Π-14/17 τεχνική έκθεση - μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 

δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής 

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

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε πενήντα έξι 

χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (56.940,80€) και αναλύεται 

σε: 

Καθαρή αξία: 45.920,00 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 11.020,80 € 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους και βαρύνει τους 

κωδικούς 02.10.6264.02 – 02.30.6264 – 02.15.6262 του προϋπολογισμού του 

Δήμου Ξάνθης (υπ’ αριθ. 127/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 

ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης). 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 

4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  

4. Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την 

παραλαβή των ειδών – υπηρεσιών, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα 

με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 



  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα 

προκύπτει, από το προσφερόμενο ποσοστό κοινής έκπτωσης επί τοις εκατό ανά 

ομάδα: 

 Α.  Για τα ανταλλακτικά επί της εκατό % επί της αξίας των τιμών των 

ανταλλακτικών των εκάστοτε εν ισχύ τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων 

των εταιριών εισαγωγής.  

Β. Για την εργατοώρα η οποία προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 

τριάντα πέντε ευρώ συν ΦΠΑ (35 €+ΦΠΑ, η μία εργατοώρα), με την προϋπόθεση 

ότι οι συνολικές ώρες εργασίας για κάθε εργασία δεν δύναται να υπερβούν αυτές 

που ορίζει ο επίσημος κατασκευαστής, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 

Ν.4412/2016. 

(Σημ.) Η προσφερθείσα έκπτωση θα ισχύει και για παρεμφερείς παροχές 

υπηρεσίας που τυχόν θα ζητηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και δεν 

περιγράφονται επακριβώς στον παρόντα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης. Η 

έκπτωση αυτή θα υπολογίζεται στην τιμή επί των επίσημων τιμοκαταλόγων του 

προμηθευτή - παρόχου.  

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό κοινής 

έκπτωσης ανά ομάδα και επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για μία ή και 

περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων. 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον 

διαγωνισμό, ορίζεται η 3η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής 

προσφορών ορίζεται η 10:30’ π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ξάνθης (αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου). 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 

πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 

σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη 

νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί 

να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 

δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 



  

αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο 

μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..1  

για τον διαγωνισμό: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» 

με αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 3η Οκτωβρίου 2017 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄π.μ. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

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

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 

από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

                                                 
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, 

τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων 
των μελών αυτής. 



  

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

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

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

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

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

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

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει τα ακόλουθα: 

α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της 

παρούσας. 

β) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

διοικητικού οργάνου και 

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπο τους. 

δ)  βεβαίωση αναγγελίας και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, σχετικά με την ομάδα 

εργασιών που συμμετέχει (Α – Β – Γ – Δ – Ε – ΣΤ – Ζ – Η). 

ε)   βεβαίωση εγγραφής σε Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο από 

την οποία θα αποδεικνύεται η συνάφεια με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (β), για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που 

υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 



  

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή: Υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται ότι, ο συμμετέχοντες 

σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, θα τηρούν τις προδιαγραφές εργασιών που 

περιγράφονται στο τεύχος της με αριθ. Π-14/17 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.  

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή το 

τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στο τεύχος της 

μελέτης.   

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1.Η τιμή της παραπάνω παροχής υπηρεσίας δίνεται σε ποσοστό κοινής έκπτωσης επί 

τοις εκατό ανά ομάδα, ως εξής:  

Α.  Για τα ανταλλακτικά επί της εκατό % επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών 

των εκάστοτε εν ισχύ τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων των εταιριών 

εισαγωγής.  

Β. Για την εργατοώρα η οποία προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των τριάντα 

πέντε ευρώ συν ΦΠΑ (35 €+ΦΠΑ, η μία εργατοώρα), με την προϋπόθεση ότι οι 

συνολικές ώρες εργασίας για κάθε εργασία δεν δύναται να υπερβούν αυτές που 

ορίζει ο επίσημος κατασκευαστής, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2.Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

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

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από 

τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 

7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 

υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 

παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 



  

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 

δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με 

το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 

προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο 

όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική 

καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

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

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 

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

Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 

αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού 

τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους 

λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι 

της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 



  

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν 

να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 

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

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός (3) τριών ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 

παρ. 2 ν. 4412/2016/ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

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

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 

13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή 

αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

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

ματαιώνεται. 



  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 

στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 

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

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία 

ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

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

δραστηριοποιούνται στον τομέα συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού κτιρίων και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  



  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 

4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 

ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 

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

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

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

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

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

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

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 



  

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

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

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και η 

αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι 1 και 2. 

Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 



  

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 

βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 

μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 

με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 

μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 

και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια 

και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής  

Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά 

τους.(απαιτείται)  

 

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ορισμένος ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών (δεν απαιτείται).  

Ορισμένος ελάχιστος κύκλος εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που 

καλύπτεται από τη σύμβαση (δεν απαιτείται). 

 

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Εξασφάλιση διάθεσης αναγκαίων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και 

εμπειρίας, αποδεικνυόμενη με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν 

εκτελεστεί κατά το παρελθόν (δεν απαιτείται).  

 

Δ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  

Δεν απαιτούνται. 



  

 

Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Μόνο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 78 του Ν.4412/2016 

 

Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

ενημερωμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

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

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 14 της παρούσας, 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 

ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της 

επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 /το τυποποιημένο έντυπο της παρ. 4 κατά 

περίπτωση, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

 

 

Άρθρο 16: Δικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά μέσα) 

                                                 
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 



  

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που 

προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 13 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα 

μέλη της ένωσης.  

ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά 

αυτά. 

 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

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

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

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 

κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα 

σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

                                                                                                                                              
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 

των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 



  

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

οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή 

και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό 

του με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά 

πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας σε αυτήν. 

γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου 

είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

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

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 

της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 

υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα (6) έξι μηνών, από 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από 

την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα 

στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 



  

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

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

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

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

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

διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης, να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

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

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 19: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η 

οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 

(συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

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



  

σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της 

παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, 

θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 

γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 

του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 

αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

                                                 
3 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της 

σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με 
το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
4 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   



  

4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 

του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με 

την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 

αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο». 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς 

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, 

δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

 

Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει 

κωδικό ΑΔΑΜ (www.eprocurement.gov.gr). 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα 



  

του Δήμου Ξάνθης (http://www.cityofxanthi.gr) και θα αποσταλεί στο Εμπορικό 

Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Επίσης η προκήρυξη του 

διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης 

θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η παροχή 

υπηρεσίας είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 

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

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Τεχνική Έκθεση - Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ξάνθης 

 

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 26/09/2017 

 

Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών 

εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της παροχής 

υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας 

Η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα 

γίνεται σταδιακά, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, δηλαδή για ένα έτος από 

την υπογραφή της ή μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της 

(ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει έλθει η καταληκτική 

ημερομηνία αυτής και πάντα με έγγραφη εντολή του Τμήματος Λογιστηρίου & 

Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης.  

 

Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης παροχή υπηρεσίας 

αποφασίστηκε με την με αριθ. 168/6-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ξάνθης και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την με 

αριθ. 127/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. 

 

                                         ΞΑΝΘΗ 21 – 08 - 2017 

 

http://www.cityofxanthi.gr/


  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Υπηρεσία: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        «Συντήρηση και επισκευή   
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                   Ηλεκτρομηχανολογικού 
Εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               κτιρίων Δήμου Ξάνθης» 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
Πληρ. : Μπαρμπαλέξη Ευδοκία 
Τηλ. : 2541022332 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π 14 /2017                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
56.940,80 € 
    
  

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Ξάνθης να αναθέσει σε 

συντηρητή – επισκευαστή (ατομική επιχείρηση ή εταιρία) τις εργασίες συντήρησης 

και  επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όλων των κτιρίων του Δήμου 

Ξάνθης  (κλιματιστικών μονάδων, συστημάτων εξαερισμού, τηλεφωνικών δικτύων - 

δικτύων μεταφοράς data,  εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, αντλιών 



  

εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών , κλπ)  για 

τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους. 

Στην έννοια  των εργασιών συντήρησης και επισκευής περιλαμβάνεται όλο το 

φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων, ρυθμίσεων, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των 

παραπάνω Η/Μ εγκαταστάσεων και οι οποίες θα εκτελούνται σύμφωνα με  τους 

ισχύοντες κανονισμούς. 

Η μελέτη αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όλων των κτιρίων 

στις οποίες στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης, καθώς επίσης και σε 

όσες τυχόν εγκατασταθούν σε κτίρια του Δήμου, κατά τη διάρκεια του χρόνου 

ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, με βάση την παρούσα μελέτη. 

H συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 56.940 ευρώ (€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης που είναι πιθανόν να χρειαστούν, 
ανάλογα με το είδος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα 
κτίρια του Δήμου Ξάνθης, ομαδοποιημένες έχουν ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Επισκευή και συντήρηση  τοπικών κλιματιστικών μονάδων  
 

Ο αριθμός των κλιματιστικών μονάδων και τα αντίστοιχα δημοτικά κτίρια στα 

οποία είναι εγκατεστημένα, είναι τα ακόλουθα: 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ Διεύθυνση Τεμ. 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 19 μον. τοίχου  

& 10 μον. 
οροφής 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ 5 μον. τοίχου 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. – Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1 10 μον. τοίχου 

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

ΚΙΜΜΕΡΙΑ 2 μον. τοίχου 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΥΜΟΙΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

ΕΥΜΟΙΡΟ 2 μον. τοίχου 

6 ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 

3 μον. τοίχου 

7 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ  

ΥΔΡΑΣ 1 4 μον. τοίχου 

8 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑ ΓΩΝΙΑ 5 μον. τοίχου 

9 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 3 μον. τοίχου 

10 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

7 μον. τοίχου 

11 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 5 μον. τοίχου 

12 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΤΩΧΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ 
ΘΗΒΩΝ 

3 μον. τοίχου 

13 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 7 μον. τοίχου 

14 ΚΕΠ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 26  2 μον. τοίχου 



  

15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΕΡΜΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΠΟΘΗΚΩΝ 

1 μον. τοίχου 

16 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΔΑΝΞ 2 μον. τοίχου 

17 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  1 μον. τοίχου 

18 ΑΜΟΙΡΙΔΙΟ  2 μον. τοίχου 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

83 μον. τοίχου 

10 μον. οροφής 

 

 
Α1. Τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων 
 Η τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων  θα 

πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, μία πριν την έναρξη  της καλοκαιρινής 

περιόδου και μία πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις εξής εργασίες:   

-  Καθαρισμό των στοιχείων της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας, με ειδικό 

υγρό  αντιμικροβιακής και αντιβακτηριδιακής δράσης, το οποίο δεν θα είναι 

επικίνδυνο και βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, κατασκευασμένο από 

πιστοποιημένο οίκο 

-  Καθαρισμό περσίδων εσωτερικής μονάδας 

-  Καθαρισμό των φίλτρων  της εσωτερικής μονάδας  και αλλαγή τους, όπου απαιτείται 

- Καθαρισμό της φτερωτής της εξωτερικής μονάδας 

- Καθαρισμό της αποχέτευσης νερού των μονάδων 

- Έλεγχο για πιθανή διαρροή ψυκτικού υγρού 

- Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού 

- Έλεγχο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

- Μέτρηση αμπέρ και ποιότητας ρεύματος λειτουργίας  

- Έλεγχο μονώσεων 

- Έλεγχο ασφαλείας της μονάδας κλιματισμού μέσω διακοπτών του συμπιεστή  

- Έλεγχο διάβρωσης ή φθοράς των καλωδιώσεων της μονάδας  

- Έλεγχο πίεσης ψυκτικού υγρού 

- Αντικατάσταση σπασμένων περσίδων.  

- Καταγραφή στοιχείων της κλιματιστικής μονάδας 

 

 
 
Στη δαπάνη των εργασιών τακτικής π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  συντήρησης  

συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών.  
 
 

Α2. Επισκευή τοπικών κλιματιστικών μονάδων 
 
  Οι εργασίες επισκευής περιλαμβάνουν την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης 

που αφορά τα μηχανικά μέρη των κλιματιστικών μονάδων, καθώς και ό,τι άλλο 

προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία τους.  

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την 

παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια κλιματιστική μονάδα 
δεν επισκευάζεται ή είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της, οφείλει να υποβάλλει 



  

στην Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική 
περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης. 

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα 

υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των κλιματιστικών 

μονάδων.  Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα λαμβάνεται 

η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή 

του προμηθευτή. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Επισκευή και συντήρηση συστημάτων κλιματισμού-
εξαερισμού με δίκτυο αεραγωγών  

 
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι εξής: 

Β1. Η τακτική προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή 

της σύμβασης και  ενδεικτικά περιλαμβάνει:  

- αφαίρεση των στομίων προσαγωγής και απαγωγής αέρα, καθώς και των 

εξαρτημάτων του δικτύου αεραγωγών, καθαρισμός και απολύμανση αυτών, καθώς 

και των δικτύων, με ψεκασμό απολυμαντικού υγρού, το οποίο δεν θα είναι 

επικίνδυνο και βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, κατασκευασμένο από 

πιστοποιημένο οίκο. 

-  έλεγχο της κατάστασης των αεραγωγών 

- ανάδευση, αποκόλληση, συλλογή και απομάκρυνση όλων των επικαθίσεων και των 

βλαβερών ουσιών από το εσωτερικό των αεραγωγών με ειδικά εξαρτήματα 

- έλεγχοι και μετρήσεις με εξειδικευμένα μηχανήματα, π.χ.: 

 Μέτρηση σωματιδιακού φορτίου 

 Έλεγχος διαρροής φίλτρων 

 Έλεγχος σύσφιξης απόλυτων φίλτρων    

 Μετρήσεις ταχύτητας και ροής αέρα 

 Έλεγχος συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας  

 Καθορισμός διαφορικών πιέσεων χώρων 

 Μετρήσεις στατικής πίεσης φίλτρων 

 Μετρήσεις στάθμης θορύβου. 

 

Β2. Η επισκευή κάθε είδους βλάβης, καθώς και ό,τι άλλο προκύψει που είναι 

απαραίτητο για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Σε περίπτωση βλάβης,  ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικό 
Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή 
των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης. 

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την 

παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα 

υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την άρση της βλάβης.  Ως τιμή 

μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα λαμβάνεται η τιμή που 

αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του 

προμηθευτή. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ:  Επισκευή και συντήρηση των τοπικών μονάδων fan- coil   
 
Γ1. Τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση τοπικών μονάδων fan- coil   



  

 
Η τακτική προληπτική συντήρηση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες εργασίες: 

- Έλεγχο λειτουργίας ηλεκτροβάνας μέσω θερμοστάτη και αντικατάσταση αν 

απαιτείται 

- Καθαρισμό ή αντικατάσταση φίλτρου  

- Καθαρισμό στοιχείου, πλύσιμο με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό κλπ, το 

οποίο δεν θα είναι επικίνδυνο και βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, 

κατασκευασμένο από πιστοποιημένο οίκο  

- Έλεγχο ή αποκατάσταση σωστής απορροής συμπυκνωμάτων  

- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων  

- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων, εάν απαιτείται  

- Εξαέρωση του στοιχείου 

- Αντικατάσταση σπασμένων περσίδων.  

 

Στη δαπάνη των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και 

μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 

 

 

Γ 2. Επισκευή τοπικών μονάδων fan- coil   

 

Επισκευή κάθε είδους βλάβης που αφορά τα μηχανικά μέρη της μονάδας, 

καθώς και ό,τι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία αυτής . 

Σε περίπτωση βλάβης,  ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικό 
Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή 
των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης. 

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την 

παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα 

υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την άρση της βλάβης.  Ως τιμή 

μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα λαμβάνεται η τιμή που 

αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του 

προμηθευτή. 

 
ΟΜΑΔΑ Δ: Επισκευή και συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων και 

Συστημάτων  Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ, διαδίκτυο κλπ) 
 
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι εξής: 

Α. Η τακτική συντήρηση η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:  

-  Τον έλεγχο του υλικού, του λογισμικού, του τροφοδοτικού/φορτιστή μπαταριών, των 

τερματικών συσκευών προγραμματισμού και διαχείρισης, της κεντρικής κονσόλας του 

τηλεφωνικού κέντρου, των ψηφιακών ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών και 

κονσόλων, του εσωτερικού καλωδιακού δικτύου 

-Τις εργασίες τηλεσυντήρησης και τηλεπρογραμματισμού κατά κλήση. 

Β.  Η επισκευή κάθε είδους βλάβης παρουσία τεχνικού, που αφορά τα παραπάνω, 

καθώς και ό,τι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία τους. 

 

Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά 

που θα χρησιμοποιηθούν για την τακτική συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και 

νέες απλές τηλεφωνικές συσκευές και τόνερ συσκευών τηλεομοιοτυπίας. 

 



  

 

 
ΟΜΑΔΑ Ε:  Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής 
θέρμανσης   
 

Για την κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης 

ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

  Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α) περί Γ.Ο.Κ. 

  Κτιριοδομικός κανονισμός (Άρθρο 27,  εγκαταστάσεις θέρμανσης) 

  Υπουργική Απόφαση 189533/9-11-11 

  Π.Δ.  1 1 4 /2012  ( 1 9 9 / Α / 17-10-2012)   

 
Οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και τα αντίστοιχα δημοτικά κτίρια στα οποία 

είναι εγκατεστημένες, είναι οι ακόλουθες: 

 

  1 
Εγκατάσταση θέρμανσης με 

λέβητα έως 180 KW 
Διεύθυνση Τεμ. 

Λέβητας  

(KW) 

1.1 
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ 1 80 

1.2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

ΚΙΜΜΕΡΙΑ 1 70 

1.3 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΥΜΟΙΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

ΕΥΜΟΙΡΟ 1 93 

1.4 ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΟΔΟΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 1 116 

1.5 
ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

1 58 

1.6 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ» 

 2 116 

1.7 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 1 35 

1.8 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ.Ε.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 1 116 

1.9 
ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ & 
Θ. ΔΟΥΚΑ 

1 116 

1.10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
 

ΚΟΜΝΗΝΑ 1 151 

 

 

2 Εγκατάσταση θέρμανσης με 
λέβητα από 180 ΚW έως 400 

KW 
Διεύθυνση Τεμ. 

Λέβητας  

(KW) 

2.1 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 258 

2.2 Δ.Α.Κ. (ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ)  1 372 

2.3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 

 1 349 

2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Δ.Ε.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΑΦΝΩΝΑΣ 1 210 

 



  

 

3 Εγκατάσταση θέρμανσης με 

λέβητα μεγαλύτερο ή ίσο 400 

KW 

Διεύθυνση Τεμ. 
Λέβητας  

(KW) 

3.1 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. – ΒΙΒΛ/ΚΗ – 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ) 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1 419 

3.2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  2 640 

3.3 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ» 

 
1 

2 

581 

1163 

3.4 Δ.Α.Κ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟ 1 710 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ε1. Τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης   

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 

Υ.Α. 189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 2654/9-11/2011) «Ρύθμιση θεμάτων 

σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση 

κτιρίων και νερού»  

 

Ε1.α  Συντήρηση εγκατάστασης  θέρμανσης  με  λέβητα  έως  180  KW 

Στη  συντήρηση  εγκατάστασης  θέρμανσης  πετρελαίου  με  λέβητα  έως  180  
KW 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι παρακάτω εργασίες: 

 

Λέβητας 

 Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφανείας του λέβητα 

 Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων 

 Καθαρισμός των αεροαυλών – φλογοαυλών 

 

Καυστήρας πετρελαίου 

 Καθαρισμός ή Αντικατάσταση ακροφυσίων  (μπέκ)   

 Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα 

 Καθαρισμός - ρύθμιση σπινθηριστών – ηλεκτροδίων ιονισμού 

 Καθαρισμός των φίλτρων στη γραμμή που φέρνει το καύσιμο στο μπέκ  

 Καθαρισμός της αντλίας καυσίμου 



  

 Ρύθμιση της αναλογίας αέρα-καυσίμου έτσι που να γίνεται σωστή καύση 

 Ρύθμιση θερμοστατών - υδροστατών 

 Ρύθμιση και έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με τον οποίο αρχίζει 

και σταματάει η καύση κ.λ.π. (όπου υπάρχει σύστημα αντιστάθμισης) 

 Ρύθμιση - έλεγχος της ηλεκτρικής βαλβίδας ώστε κατά τη φάση πριν 

την αναρρόφηση να μην βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο του 

καυστήρα. 

 Έλεγχος της αντλίας του καυστήρα με τον καυστήρα σε λειτουργία 

 Καθαρισμός φωτοκύτταρου ή φωτοαντίστασης 

Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται το κεντράρισμα του ακροφύσιου του 

διαφράγματος και του φλογοσωλήνα καθώς και η τήρηση των αποστάσεων που 

προβλέπει ο κατασκευαστής 

 

Επίσης κατά τη συντήρηση προβλέπονται τα παρακάτω: 

-Δοχεία Διαστολής, 

 Πλήρωση με Νερό και Απομάκρυνση του Νερού Εγκατάστασης 

-Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καυσαερίων 

 της καπνοδόχου 

 του καπναγωγού 

 των περιοχών σύνδεσης λέβητα - καπναγωγού και καπναγωγού 

καπνοδόχου 

 της βάσης της καπνοδόχου 

-Συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών, όπου: 

 έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλοφορητή 

 εξασφάλιση ότι η αντλία δεν λειτουργεί στο κενό, έχει γίνει εξαερισμός 

και η φορά περιστροφής είναι η σωστή 

-Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – 

εξαέρωση σωμάτων) 

-Μέτρηση και ρύθμιση καυσαερίων δύο φορές κατά τη διάρκεια της χειμερινής 

περιόδου με    καταγραφή  των μετρήσεων σε φύλλο ελέγχου συντηρητή. 

-Επιθεώρηση δεξαμενής καυσίμων 

 -Έλεγχος των οργάνων ασφαλείας και προστασίας 

 -Έλεγχος της γείωσης και των μονώσεων     

 - Οπτικός έλεγχος και αναφορά της κατάστασης σχετικά με την ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση (κομμένα καλώδια, διαρροές κ.λ.π.).  



  

-Έλεγχος καθαριότητας του λεβητοστασίου από τυχόν εύφλεκτα υλικά 

Στην παρούσα δαπάνη περιλαμβάνεται και η διενέργεια μετρήσεων. Για τις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μικρότερη των 400 KW η 

διενέργεια μετρήσεων πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο 

(Απόφαση 189533/9-11-11). Η μέτρηση θα γίνεται με ηλεκτρονικό αναλυτή όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 4,παρ 4 της Απόφασης 189533/9-11-11, για τον έλεγχο 

ρύπων, ρύθμιση-βελτίωση βαθμού απόδοσης και αναλυτική σύνταξη φύλλου 

ελέγχου.  

Επίσης, πέραν της συντήρησης στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης θα πραγματοποιείται άλλη μια ριζική επιθεώρηση και 

ρύθμιση των καυστήρων καθώς και μέτρηση των καυσαερίων. Στην Καρτέλα 

Ελέγχου - Παρακολούθησης Εγκατάστασης Λεβητοστασίου που θα είναι 

αναρτημένη στο λεβητοστάσιο ο συντηρητής θα αποτυπώνει τις ημερομηνίες 

ελέγχου της εγκατάστασης με τις σχετικές παρατηρήσεις, υπογεγραμμένη από 

τον ίδιο και τον υπεύθυνο της εγκατάστασης ( υπάλληλος του Δήμου). Κάθε 

φύλλο ελέγχου θα έχει δύο αντίγραφα, ένα για το συγκεκριμένο κτίριο και ένα για 

το Δήμο Ξάνθης, δηλαδή θα συνταχθούν 2 φύλλα ελέγχου. 

Τέλος, στη δαπάνη συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και 

αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση του λεβητοστασίου.  

Η συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-

λέβητα-καπνοδόχου ανεξαρτήτως  ισχύος  γίνεται  από  τεχνικούς  που  έχουν  

σχετική  άδεια,  σύμφωνα  με  την  κείμενη νομοθεσία. 

 
 
 
Ε1. β  Συντήρηση εγκατάστασης  θέρμανσης  με  λέβητα  από  180  KW  έως  

400 KW 
 

Στη  συντήρηση  εγκατάστασης  θέρμανσης  πετρελαίου  με  λέβητα  από 

180 KW έως 400 KW περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι παρακάτω 

εργασίες: 

Λέβητας 

 Καθαρισμό της θερμαντικής εσωτερικής επιφανείας του λέβητα 

 Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων 

 Καθαρισμό των αεροαυλών – φλογοαυλών 

Καυστήρας πετρελαίου 

 Καθαρισμό ή Αντικατάσταση ακροφυσίων  (μπέκ)   

 Καθαρισμό των πτερυγίων του ανεμιστήρα 

 Καθαρισμό - ρύθμιση σπινθηριστών – ηλεκτροδίων ιονισμού 

 Καθαρισμό των φίλτρων στην γραμμή που φέρνει το καύσιμο στο μπέκ  

 Καθαρισμό της αντλίας καυσίμου 

 Ρύθμιση της αναλογίας αέρα-καυσίμου έτσι που να γίνεται σωστή καύση 



  

 Ρύθμιση θερμοστατών - υδροστατών 

 Ρύθμιση και έλεγχο του κυκλώματος αυτοματισμού με τον οποίο αρχίζει 

και σταματάει η καύση κ.λ.π. (όπου υπάρχει σύστημα αντιστάθμισης) 

 Ρύθμιση - έλεγχος της ηλεκτρικής βαλβίδας ώστε κατά τη φάση πριν 

την αναρρόφηση να μην βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο του 

καυστήρα. 

 Έλεγχος της αντλίας του καυστήρα με τον καυστήρα σε λειτουργία 

 Καθαρισμός φωτοκύτταρου ή φωτοαντίστασης 

Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται το κεντράρισμα του ακροφύσιου του 

διαφράγματος και του φλογοσωλήνα καθώς και η τήρηση των αποστάσεων που 

προβλέπει ο κατασκευαστής 

Επίσης κατά τη συντήρηση προβλέπονται τα παρακάτω: 

-Δοχεία Διαστολής, 

 Πλήρωση με Νερό και Απομάκρυνση του Νερού Εγκατάστασης 

 

-Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καυσαερίων 

 της καπνοδόχου 

 του καπναγωγού 

 των περιοχών σύνδεσης λέβητα - καπναγωγού και καπναγωγού 

καπνοδόχου 

 της βάσης της καπνοδόχου 

 

-Συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών, όπου: 

 έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλοφορητή 

 εξασφάλιση ότι η αντλία δεν λειτουργεί στο κενό, έχει γίνει 

εξαερισμός και η φορά περιστροφής είναι η σωστή 

 

-Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – 

εξαέρωση σωμάτων) 

-Μέτρηση και ρύθμιση καυσαερίων δύο φορές κατά τη διάρκεια της χειμερινής 

περιόδου με    καταγραφή  των μετρήσεων σε φύλλο ελέγχου συντηρητή. 

-Επιθεώρηση δεξαμενής καυσίμων 

 -Έλεγχος των οργάνων ασφαλείας και προστασίας 

 -Έλεγχος της γείωσης και των μονώσεων     

 - Οπτικός έλεγχος και αναφορά της κατάστασης σχετικά με την ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση (κομμένα καλώδια, διαρροές κ.λ.π.).  



  

 Έλεγχος καθαριότητας του λεβητοστασίου από τυχόν εύφλεκτα υλικά    

- Έλεγχος καθαριότητας του λεβητοστασίου από τυχόν εύφλεκτα υλικά 

 

Στην παρούσα δαπάνη περιλαμβάνεται και η διενέργεια μετρήσεων. Για τις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μικρότερη των 400 KW η 

διενέργεια μετρήσεων πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο 

(Απόφαση 189533/9-11-11). Η μέτρηση θα γίνεται με ηλεκτρονικό αναλυτή όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 4,παρ 4 της Απόφασης 189533/9-11-11, για τον έλεγχο 

ρύπων, ρύθμιση-βελτίωση βαθμού απόδοσης και αναλυτική σύνταξη φύλλου 

ελέγχου.  

 

Επίσης, πέραν της συντήρησης στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης θα πραγματοποιείται άλλη μια ριζική επιθεώρηση και 

ρύθμιση των καυστήρων καθώς και μέτρηση των καυσαερίων. Στην Καρτέλα 

Ελέγχου - Παρακολούθησης Εγκατάστασης Λεβητοστασίου που θα είναι 

αναρτημένη στο λεβητοστάσιο ο συντηρητής θα αποτυπώνει τις ημερομηνίες 

ελέγχου της εγκατάστασης με τις σχετικές παρατηρήσεις, υπογεγραμμένη από 

τον ίδιο και τον υπεύθυνο της εγκατάστασης ( υπάλληλος του Δήμου). Κάθε 

φύλλο ελέγχου θα έχει δύο αντίγραφα, ένα για το συγκεκριμένο κτίριο και ένα για 

το Δήμο Ξάνθης, δηλαδή θα συνταχθούν 2 φύλλα ελέγχου. 

Τέλος, στη δαπάνη συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και 

αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση του λεβητοστασίου.  

Η συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-

λέβητα-καπνοδόχου ανεξαρτήτως  ισχύος  γίνεται  από  τεχνικούς  που  έχουν  

σχετική  άδεια,  σύμφωνα  με  την  κείμενη νομοθεσία. 

 
 
Ε1. γ  Συντήρηση εγκατάστασης  θέρμανσης  με  λέβητα  μεγαλύτερο από  400  

KW 
 
Στη  συντήρηση  εγκατάστασης  θέρμανσης  πετρελαίου  με  λέβητα  συνολικής 

ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης με 400 KW περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά οι παρακάτω εργασίες: 
 

Λέβητας 

 Καθαρισμό της θερμαντικής εσωτερικής επιφανείας του λέβητα 

 Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων 

 Καθαρισμό των αεροαυλών – φλογοαυλών 

 

Καυστήρας πετρελαίου 

 Καθαρισμό ή Αντικατάσταση ακροφυσίων  (μπέκ)   

 Καθαρισμό των πτερυγίων του ανεμιστήρα 



  

 Καθαρισμό - ρύθμιση σπινθηριστών – ηλεκτροδίων ιονισμού 

 Καθαρισμό των φίλτρων στην γραμμή που φέρνει το καύσιμο στο μπέκ  

 Καθαρισμό της αντλίας καυσίμου 

 Ρύθμιση της αναλογίας αέρα-καυσίμου έτσι που να γίνεται σωστή καύση 

 Ρύθμιση θερμοστατών - υδροστατών 

 Ρύθμιση και έλεγχο του κυκλώματος αυτοματισμού με τον οποίο αρχίζει 

και σταματάει η καύση κ.λ.π. (όπου υπάρχει σύστημα αντιστάθμισης) 

 Ρύθμιση - έλεγχος της ηλεκτρικής βαλβίδας ώστε κατά τη φάση πριν 

την αναρρόφηση να μην βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο του 

καυστήρα. 

 Έλεγχος της αντλίας του καυστήρα με τον καυστήρα σε λειτουργία 

 Καθαρισμός φωτοκύτταρου ή φωτοαντίστασης 

Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται το κεντράρισμα του ακροφύσιου του 

διαφράγματος και του φλογοσωλήνα καθώς και η τήρηση των αποστάσεων που 

προβλέπει ο κατασκευαστής 

 

Επίσης κατά τη συντήρηση προβλέπονται τα παρακάτω: 

-Δοχεία Διαστολής, 

 Πλήρωση με Νερό και Απομάκρυνση του Νερού Εγκατάστασης 

-Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καυσαερίων 

 της καπνοδόχου 

 του καπναγωγού 

 των περιοχών σύνδεσης λέβητα - καπναγωγού και καπναγωγού 

καπνοδόχου 

 της βάσης της καπνοδόχου 

-Συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών, όπου: 

 έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλοφορητή 

 εξασφάλιση ότι η αντλία δεν λειτουργεί στο κενό, έχει γίνει 

εξαερισμός και η φορά περιστροφής είναι η σωστή 

-Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – 

εξαέρωση σωμάτων) 

-Μέτρηση και ρύθμιση καυσαερίων δύο φορές κατά τη διάρκεια της χειμερινής 

περιόδου με    καταγραφή  των μετρήσεων σε φύλλο ελέγχου συντηρητή. 

-Επιθεώρηση δεξαμενής καυσίμων 



  

 -Έλεγχος των οργάνων ασφαλείας και προστασίας 

 -Έλεγχος της γείωσης και των μονώσεων     

 - Οπτικός έλεγχος και αναφορά της κατάστασης σχετικά με την ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση (κομμένα καλώδια, διαρροές κ.λ.π.).  

  -Έλεγχος καθαριότητας του λεβητοστασίου από τυχόν εύφλεκτα υλικά 

 

Στην παρούσα δαπάνη περιλαμβάνεται και η διενέργεια μετρήσεων. Για τις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400 

KW επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, από 

15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους, και η 

καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων θεωρημένο από την 

αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ (Απόφαση 189533/9-11-11)» 

Επίσης, πέραν της συντήρησης στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης θα πραγματοποιείται άλλη μια ριζική επιθεώρηση και 

ρύθμιση των καυστήρων καθώς και μέτρηση των καυσαερίων. Στην Καρτέλα 

Ελέγχου - Παρακολούθησης Εγκατάστασης Λεβητοστασίου που θα είναι 

αναρτημένη στο λεβητοστάσιο ο συντηρητής θα αποτυπώνει τις ημερομηνίες 

ελέγχου της εγκατάστασης με τις σχετικές παρατηρήσεις, υπογεγραμμένη από 

τον ίδιο και τον υπεύθυνο της εγκατάστασης ( υπάλληλος του Δήμου). Κάθε 

φύλλο ελέγχου θα έχει δύο αντίγραφα, ένα για το συγκεκριμένο κτίριο και ένα για 

το Δήμο Ξάνθης, δηλαδή θα συνταχθούν 2 φύλλα ελέγχου. 

Τέλος, στη δαπάνη συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και 

αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση του λεβητοστασίου. 

Η συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-

λέβητα-καπνοδόχου ανεξαρτήτως  ισχύος  γίνεται  από  τεχνικούς  που  έχουν  

σχετική  άδεια,  σύμφωνα  με  την  κείμενη νομοθεσία. 

 
Ε2. Επισκευή εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης   
 
Οι εργασίες επισκευής περιλαμβάνουν την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης των 

εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης συμπεριλαμβανομένου του  υδραυλικού δικτύου 

τους όπως π.χ. το δοχείο διαστολής, τον κυκλοφορητή νερού, τα θερμαντικά σώματα 

κ.λ.π., καθώς και ότι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία 

τους.  

Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει φθορά ή βλάβη της 

εγκατάστασης, οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το 

οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών και εκτίμηση 

της δαπάνης. 

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα καταβάλλεται 

στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή  τους από 

την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα 

υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της εγκατάστασης 

θέρμανσης.  Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα 

λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας 

εταιρείας ή του προμηθευτή. 



  

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  Επισκευή αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης 

 
Επισκευή κάθε είδους βλάβης που αφορά τα μηχανικά μέρη μιας αντλίας, 

καθώς και ό,τι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία αυτής . 

Σε περίπτωση βλάβης,  ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικό 
Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή 
των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης άρσης της βλάβης. Αν η επισκευή κρίνεται  από 
την Υπηρεσία οικονομικά ασύμφορη, μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού. 

Οι εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης  θα εκτελούνται πάντα μετά από την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε 

φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και 

την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα 

υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την άρση της βλάβης.  Ως τιμή 

μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα λαμβάνεται η τιμή που 

αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του 

προμηθευτή. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ:  Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών (Η/Ζ) 

 

 Τα   ηλεκτροπαραγωγά  ζεύγη (ΗΖ)  και τα αντίστοιχα δημοτικά κτίρια στα 

οποία είναι εγκατεστημένα, είναι τα ακόλουθα: 

Α) Υπόγειο  Δημοτικό πάρκινγκ  επί της οδού Κ. Μπένη. Πρόκειται 
για Η/Ζ με:  

o ΙΣΧΥ: 40 KVA,   

o ΚΙΝΗΤΗΡΑ:   RICARDO  

o / ισχύς 49 HP 

o /  στροφές  1.500 RPM  

o / υδρόψυκτος  

o ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 2 ΤΕΜ.  12V / 100 Ah.    

 

o ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ: κατασκευαστής  ΜΕCC  ALTE / 

o  τύπος:  ECΟ 32-3S/4  

o KVA 40 

o RPM 1500 

o COSΦ 0,8 

o 400V / 57.7A  

o  ρύθμιση: ηλεκτρονική.  

 

Β) Κλειστό Αθλητικό Κέντρο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ». Πρόκειται 
για ΗΖ με:  

o ΙΣΧΥ: 200KVA  

o ΚΙΝΗΤΗΡΑ:  κατασκευαστής VOLVO PENTA 



  

o τύπος: TWD740 

o  στροφές  1.500 RPM   

o ΙΣΧΥΣ 267 KW 

o ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ 

o ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ  6 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 

o ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΕΜ : 2  ΤΑΣΗ: 12V / 140Ah   

o ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ: LEROY SOMER . 

o τύπος:  LSA 46.1 M506/4 

o 400V /289 A 

o 3 PH 

o 50 HZ 

o προστασία ΙP 21.  

 
Ζ1. Τακτική προληπτική συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών (Η/Ζ) 

 

Η τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

Ζ1.α) Επιθεώρηση καλής λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) ανά 

μήνα: 

1. Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού. 

2. Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων. 

3. Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών. 

4. Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας. 

5. Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων. 

6. Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού. 

7. Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας. 

8. Έλεγχος στάθμης καυσίμου. 

9. Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης. 

10. Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού και καυσίμου. 

11. Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων. 

12. Έλεγχος φόρτισης μπαταριών. 

13. Έλεγχος αναθυμιάσεων. 

14. Έλεγχος φίλτρων καυσίμου. 

15. Έλεγχος φίλτρου αέρα. 

16. Έλεγχος φίλτρου λαδιού. 

17. Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου. 

18. Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών. 

19. Έλεγχος θερμοκρασίας νερού. 

20. Έλεγχος πίεσης λαδιού. 



  

21. Έλεγχος στροφών κινητήρα ή συχνότητα γεννήτριας. 

22. Έλεγχος ιμάντων. 

23. Έλεγχος κολλάρων. 

24. Έλεγχος εκκινητή. 

25. Έλεγχος εναλλακτήρα. 

26. Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ με φορτίο. 

27. Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας. 

28. Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ). 

29. Εκκίνηση του Η/Ζ για 10-15 λεπτά το μήνα με φορτίο. 

 
  
Ζ1.β) Ετήσια Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 
 
Κατά την ετήσια συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (ΗΖ) , θα πρέπει να 
γίνονται οι έλεγχοι της παραγράφου Ι και επιπλέον οι παρακάτω εργασίες: 

1. Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου. 

2. Αντικατάσταση φίλτρου αέρα. 

3. Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού. 

4. Αντικατάσταση λιπαντικού ελαίου. 

5. Έλεγχος κατάστασης ψυκτικού υγρού και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί. 

6. Γενικός καθαρισμός ηλεκτρογεννήτριας και περιβάλλοντα χώρου. 

7. Έλεγχος συσφίξεων καλωδίων γενικού διακόπτη ηλεκτρογεννήτριας. 

8. Έλεγχος πίνακα μεταγωγής. 

9. Έλεγχος κυκλωμάτων προστασίας. 

10. Έλεγχος ετοιμότητας Η/Ζ. 

11. Έλεγχος και Μέτρηση γειώσεων . 

  
Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται δελτίο ελέγχου και 
συντήρησης  του Η/Ζ και τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις 
παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, υπογράφεται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο και 
υποβάλλεται στο Η/Μ Τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Ζ2. Επισκευή ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 
 
Οι εργασίες επισκευής περιλαμβάνουν την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης του 

ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ), καθώς και ότι άλλο προκύψει που είναι 

απαραίτητο για την καλή λειτουργία του.  

Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει φθορά ή βλάβη, οφείλει να 

υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει 

αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης. 

https://www.safetyengineer.gr/ypiresies/syntirisi-eksoplismou/syntirisi-ilektrogennitrion.html


  

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την 

παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα 

υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του 

ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (ΗΖ).  Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή 

εξαρτήματος θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της 

κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 

 
ΟΜΑΔΑ Η:  Επισκευή μηχανισμών ελέγχου συρόμενων θυρών 

 
Επισκευή κάθε είδους βλάβης που αφορά τα συστήματα μηχανισμών ελέγχου 

συρόμενων θυρών, καθώς και ό,τι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή 

λειτουργία αυτών . 

Σε περίπτωση βλάβης,  ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικό 
Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή 
των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης άρσης της βλάβης. Αν η επισκευή κρίνεται  από 
την Υπηρεσία οικονομικά ασύμφορη, μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού. 

Οι εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης ή επέκτασης των συστημάτων θα 

εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το 

τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την 

εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα 

υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την άρση της βλάβης.  Ως τιμή 

μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα λαμβάνεται η τιμή που 

αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του 

προμηθευτή. 

 

 
Ξάνθη    05 / 07  / 2017 

 

Συντάχθηκε  

 

 Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος 

 

 Η Διευθύντρια  

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Ευδοκία Μπαρμπαλέξη  

Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

 

 

Αικατερίνη Μανά. 

Τοπογράφος Μηχανικός  
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ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών & 

ανταλλακτικών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίμηση  δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας  

εργασιών και το γενικό σύνολο. 

 
 
ΟΜΑΔ

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

Α 

Α1. α :Συντήρηση  τοπικών κλιματιστικών μονάδων τοίχου 

 

83 60,00 4980,00 

Α1. β : Συντήρηση  τοπικών κλιματιστικών μονάδων οροφής 

 

10 80,00 800,00 

 
Α2 : Επισκευή τοπικών κλιματιστικών μονάδων 

 

Κατ΄ 

εκτίμηση 3.000,00 3.000,000 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€) 8.780,00 

ΦΠΑ (€)   2.107,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (€) 10.887,20 

   

Β 

Επισκευή και συντήρηση συστημάτων κλιματισμού- 
εξαερισμού με δίκτυο αεραγωγών   Κατ΄ εκτίμηση 2.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€) 2.000,00 

ΦΠΑ (24%) (€)   480,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (€) 2.480,00 

     

Γ 

Γ1:Συντήρηση  τοπικών μονάδων fan- coil  40 45,00 1800,00 

Γ2: Επισκευή τοπικών μονάδων fan- coil Κατ΄ 

εκτίμηση 

1.500,00 1.500,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€) 3.300,00 

ΦΠΑ (24%) (€)    792,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ (€) 4.092,00 

   

   



  

Δ 

 Δ: 

 Επισκευή και συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων και 
Συστημάτων Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ, διαδίκτυο 
κλπ) 

Κατ΄ 

εκτίμηση 
7.000,00 7.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€) 7.000,00 

ΦΠΑ (24%) (€) 1.680,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ (€) 8.680,00 

   

   

Ε 

Ε1.α:  

Συντήρηση εγκατάστασης  

θέρμανσης με λέβητα έως 180   KW                                                 

11 200,00 2200,00 

Ε1.β:  

Συντήρηση εγκατάστασης  

θέρμανσης με λέβητα από 180 έως 400 KW                                 

4 400,00 1600,00 

Ε1.γ:  
Συντήρηση εγκατάστασης  

θέρμανσης με λέβητα μεγαλύτερο ή ίσο με 400 KW            
7 600,00 4200,00 

Ε2:  
Επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης 

Κατ΄ 

εκτίμηση 
5.500,00 5.500,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€) 13.500,00 

ΦΠΑ (24%) (€)  3.240,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε (€) 16.740,00 

   

   

ΣΤ 

ΣΤ: 

Επισκευή – αντικατάσταση αντλιών συστημάτων 

ύδρευσης - αποχέτευσης 

Κατ΄ 

εκτίμηση 
3.500,00 3.500,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€) 3.500,00 

 ΦΠΑ (24%) (€) 840,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ (€) 4.340,00 

   

Ζ 

Ζ1. α :  

Επιθεώρηση καλής λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού  
ζεύγους (ΗΖ) ανά μήνα: 

 

2Χ12 110,00 2640,00 

Ζ1. β :  

Ετήσια Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 

 

 

2 600,00 

1200,00 

 

Ζ2 :  
Επισκευή ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 
 

Κατ΄ 

εκτίμηση 3.000,00 
3.000,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€) 6.840,00 

 ΦΠΑ (24%) (€) 1.641,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ (€) 8.481,60 

   

   



  

Η 

Η: 

 Επισκευή μηχανισμών ελέγχου συρόμενων θυρών 

Κατ΄ 

εκτίμηση 
1.000,00 1.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€) 1.000,00 

ΦΠΑ (24%) (€) 240,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η (€) 1.240,00 

   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(€)  45920,00 

 

 
ΦΠΑ (24%) (€) 11020,80 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 56940,80 

 
 
 
 
 
  Η κατάθεση  προσφορών    γίνεται    ανά     ομάδα  και   
επιτρέπεται  η  κατάθεση προσφορών για μια ή περισσότερες ομάδες ή και 
για το σύνολο των ομάδων. 

 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της 

δαπάνης που αναγράφονται στον προϋπολογισμό,  αντιθέτως δεν μπορεί  να 
υπερβεί  το ποσό της σύμβασης   ανά ομάδα. 

 

 

Ξάνθη    05 / 07  / 2017 

 

Συντάχθηκε  

 

 Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος 

 

 Η Διευθύντρια  

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Ευδοκία Μπαρμπαλέξη  

Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

 

 

Αικατερίνη Μανά. 

Τοπογράφος Μηχανικός  
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ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  
Άρθρο  1-  Αντικείμενο της εργασίας 
 
Η παρούσα αφορά στις εργασίες προληπτικής  συντήρησης και έκτακτης επισκευής  

του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των κτιρίων του Δήμου Ξάνθης (κλιματιστικών 
μονάδων, συστημάτων εξαερισμού, τηλεφωνικών δικτύων - δικτύων μεταφοράς data,  
εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης – 
αποχέτευσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών , κλπ.) 
 

Άρθρο 2 – Διατάξεις που ισχύουν 
Για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νομοθετημάτων: 

              1. Του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

4. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της  διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων  και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα  Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις». 

 
Οι  σε εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές  πράξεις και 

γενικότερα κάθε  διάταξη  (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.),  
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση. 
 

Άρθρο 3 - Συμβατικά τεύχη 

   Τα  συμβατικά  τεύχη   και  στοιχεία, με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεσθεί  
η  προς  ανάθεση υπηρεσία, είναι  τα αναφερόμενα  παρακάτω: 
  α) Η Διακήρυξη 
 β)  Ο Προϋπολογισμός 
  γ)  Η Συγγραφή υποχρεώσεων 
  δ) Η Τεχνική περιγραφή 

  
 

Άρθρο   4 – Προδιαγραφές εργασιών 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του κάθε είδους 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα προσφερόμενα είδη, θα είναι 
αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλουν οι 
κατασκευαστές. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ΄ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής 
από αντίστοιχη οδηγία.  

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια, που 



  

χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του μηχανήματος ή εφάμιλλα αυτών και άριστης 
ποιότητος  (δεν επιτρέπεται δηλαδή να είναι διαλογής ή μεταχειρισμένα). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και 
προσωπικό. Δεσμεύεται ακόμη για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των 
κανονισμών , των αποφάσεων, των διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί 
λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

Για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί τεχνικό προσωπικό  µε τις απαραίτητες άδειες.  

Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

όλων των εγκαταστάσεων που επιβλέπει και θα ευθύνεται εξ΄ ολοκλήρου ποινικά και 

αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην πλημμελή συντήρηση και επίβλεψη 

των εγκαταστάσεων. 

Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις του 

κατασκευαστή. 

 
Άρθρο    5     – Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 

 

Εάν ο αναδειχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης 

γνωστοποίησης της ανάθεσης σ΄ αυτόν , τότε ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την 

αποκατάσταση κάθε τυχών γενομένης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημιάς από 

μέρους του αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 
Άρθρο 6  –Τόπος, τρόπος  εκτέλεσης εργασιών 

 

Η παροχή υπηρεσιών του συντηρητή – επισκευαστή θα λαμβάνει χώρα 

επιτόπια στα κτίρια του Δήμου Ξάνθης, εντός εργασίμων ημερών και ωρών (07.00-
15.00) και μόνο κατ’ εξαίρεση στο κατάστημα του αναδόχου, από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις του συντηρητή – επισκευαστή για τη διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών και τη διαχείριση των ανταλλακτικών ορίζονται από τα παρακάτω : 
- Η κατά κλήση παροχή υπηρεσιών υποστήριξης με επίσκεψη, εκπληρώνεται 

αυθημερόν για σοβαρές βλάβες, εφόσον η γνωστοποίηση του προβλήματος γίνει 

μέχρι την 11η πρωινή ώρα εργάσιμης ημέρας. Διαφορετικά η επίσκεψη 

πραγματοποιείται την επόμενη μέρα. 

- Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ο συντηρητής διατηρεί αποθήκη 

ανταλλακτικών. Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά προέρχονται από την εγχώρια 

ή διεθνή αγορά. 

- Το κόστος των αντικαθιστάμενων υλικών αναλαμβάνεται από το συντηρητή και στη 

συνέχεια πληρώνεται από το Δήμο. 

- Ο  ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες είτε επισκευής είτε 

συντήρησης εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ανωτέρω 

κλήσης του Δήμου, εκτός και αν αποδεδειγμένα από τη φύση της βλάβης 

απαιτείται περισσότερος χρόνος και εφόσον συναινεί και ο Δήμος. 

 
Μετά το πέρας κάθε εργασίας  , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει 

Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης, το οποίο θα υπογράφεται από τον προϊστάμενο του 
Τμήματος ή του Γραφείου της Υπηρεσίας του Δήμου, όπου εκτελέστηκε η εργασία. Το 
Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την 
έκδοση σχετικού τιμολογίου.  
 
  Για κάθε εργασία επισκευής ή κόστος ανταλλακτικού που θα χρησιμοποιηθεί 



  

για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σχετικό 
Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης του προς επισκευή μηχανήματος .Η εργασία θα 
διενεργείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής . Το Δελτίο Τεχνικής 
Επιθεώρησης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
-Αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών του μηχανήματος 
-Αναλυτική περιγραφή των  εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την 

επισκευή ή την  συντήρηση του μηχανήματος,  
- Εκτίμηση της δαπάνης αυτών. 
Άρθρο 7 – Διάρκεια σύμβασης 

 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού 
αντικειμένου της (ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει έλθει η 
καταληκτική ημερομηνία αυτής. 

 
 

Άρθρο 8 - Ευθύνες αναδόχου 
 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά προκληθεί από 

τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και 

αποκατάσταση των ζηµιών ιδίας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη 

βλάβη ή τη ζημιά για την οποία είναι υπεύθυνος µέσα στη προθεσµία που θα του 

δοθεί, ο Δήμος Ξάνθης έχει το δικαίωµα να  προβεί σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος 

και για λογαριασµό του αναδόχου. 

 
 
Άρθρο 9    –  Παραλαβή εργασιών 

 
Η παραλαβή  των ανατιθέμενων εργασιών  θα γίνεται από την  αρμόδια  

επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών (άρθρ. 219 και 221 Ν 4412/2016).  Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις,  η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την 
αποκατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις 
της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να 
προβεί  στην τακτοποίηση αυτών,  σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και 
κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
  
 
 
Άρθρο  10 –Τρόπος πληρωμής 

 
Οι πληρωμές της αξίας των εργασιών θα γίνονται μετά την έκδοση των 

σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών και μετά την τιμολόγηση αυτών. Επί 
της αξίας των τιμολογίων θα διενεργούνται οι νόμιμες  κρατήσεις. Η αξία του Φ.Π.Α. 
βαρύνει το Δήμο Ξάνθης. 

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών επισκευής ευρύτερης κλίμακας οι οποίες 

θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ή 

αποκατάστασης βλαβών (εκτός των βλαβών που οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα), 

το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την 

εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής με τη σύνταξη πρωτόκολλου παραλαβής.  

 
 
 
Άρθρο 11 - Αθέτηση όρων συμφωνίας  

 

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου της παρούσης και της 
υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών 



  

παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται στις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 . 

 

Άρθρο  12 -  Φόροι, τέλη, 

κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων ή τρίτων 

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει  

το Δήμο. 

Άρθρο 13 -  Επίλυση των διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
 
Άρθρο 14 -  Λοιπά Στοιχεία 

 
Οι  εργασίες επισκευής και συντήρησης θα είναι άριστης ποιότητας και 

σύμφωνα με τους  κανόνες της επιστήμης και των εθνικών προδιαγραφών. 
Οι αναφερόμενες στη μελέτη εργασίες επισκευής και συντήρησης δεν 

αποκλείουν σε καμιά  περίπτωση κάθε άλλη σχετική εργασία συντήρησης ή 
επισκευής, που τυχόν θα απαιτηθεί στην  διάρκεια  της  σύμβασης  και  η  οποία  δεν  
προβλέπεται με την παρούσα μελέτη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία τον τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικών των επισήμων αντιπροσώπων, όποτε αυτός ζητηθεί.   

 
 

Ξάνθη    05 / 07  / 2017 

Συντάχθηκε  

 

 Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος 

 

 Η Διευθύντρια  

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Ευδοκία Μπαρμπαλέξη  

Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

 

 

Αικατερίνη Μανά. 

Τοπογράφος Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Συντήρηση και επισκευή   
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                                            κτιρίων Δήμου Ξάνθης 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π 14 /2017                                                                                                              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  56.940,80 € 
   
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(€) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

Α 

Α1. α : Τακτική συντήρηση των τοπικών 

κλιματιστικών μονάδων τοίχου 

 

83 60,00     

Α1. β : Τακτική συντήρηση των τοπικών 

κλιματιστικών μονάδων οροφής 

 

10 80,00     

 
Α2 : Επισκευή τοπικών κλιματιστικών 

μονάδων 

 

Κατ΄ 
εκτίμηση 3.000,00     

 
   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (€):  
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Β 

Επισκευή και συντήρηση 
συστημάτων κλιματισμού- 
εξαερισμού με δίκτυο αεραγωγών   

Κατ΄ 
εκτίμηση 

2.000,00  
  

 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  (€): 

 

 

   

Γ 

Γ1:Συντήρηση  τοπικών μονάδων 

fan- coil  40 
45,00 

 
  

 

Γ2: Επισκευή τοπικών μονάδων fan- 

coil 
Κατ΄ 

εκτίμηση 
1.500,00 

 

  

 

  
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ (€): 

 

  
 

 

Δ 

ΟΜΑΔΑ Δ 
Επισκευή και συντήρηση 
Τηλεφωνικών Κέντρων και 
Συστημάτων Επικοινωνίας 
(Τηλέφωνα, φαξ, διαδίκτυο κλπ) 

Κατ΄ 

εκτίμηση 
7.000,00 

 

  

 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ (€): 

 

 
   

Ε 

Ε1.α:  

Συντήρηση εγκατάστασης  
θέρμανσης με λέβητα έως 180   KW                                                 

11 200,00 
 

  
 

Ε1.β:  

Συντήρηση εγκατάστασης  

θέρμανσης με λέβητα από 180 έως 

4 400,00 
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400 KW                                 

Ε1.γ:  

Συντήρηση εγκατάστασης  

θέρμανσης με λέβητα μεγαλύτερο ή 

ίσο με 400 KW            

7 
600,00 

 

  

 

Ε2:  

Επισκευή εγκαταστάσεων 
θέρμανσης 

Κατ΄ 

εκτίμηση 
5.500,00 

 

  

 

 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε (€): 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΣΤ 

Επισκευή – αντικατάσταση αντλιών 
συστημάτων ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

Κατ΄ 

εκτίμηση 
3.500,00 

 

  

 

 
 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ (€): 

 

 
 

 
 

 
  

 

Ζ 

Ζ1. α :  

Επιθεώρηση καλής λειτουργίας 
ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 
ανά μήνα: 

 

2Χ12 110,00 
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Ζ1. β :  

Ετήσια Συντήρηση 
ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 

 

2 600,00 
 

  

 

 

Ζ2 :  
Επισκευή ηλεκτροπαραγωγού  

ζεύγους (Η/Ζ) 
 

Κατ΄ 
εκτίμηση 3.000,00 

 

  

 

 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ (€): 
 

 
  

 
 

  
 

Η 

Επισκευή μηχανισμών ελέγχου 

συρόμενων θυρών 
Κατ΄ 

εκτίμηση 
1.000,00 

    

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η (€): 

 

 
  

 
 

  
 

 
 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

 

 
Τα παραπάνω ποσοστά έκπτωσης (%) αφορούν κοινή έκπτωση: 
Α.  Για ανταλλακτικά επί της εκατό % επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών των εκάστοτε εν ισχύ τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων 
των εταιριών εισαγωγής.  
Β. Για την εργατοώρα η οποία προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των τριάντα πέντε ευρώ συν ΦΠΑ (35 €+ΦΠΑ, η μία εργατοώρα), με την 
προϋπόθεση ότι οι συνολικές ώρες εργασίας για κάθε εργασία δεν δύναται να υπερβούν αυτές που ορίζει ο επίσημος κατασκευαστής. 
 

 
ΞΑΝΘΗ   ……/……./ 2017 

 
 

Ο Προσφέρων 
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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: [ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6220] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/ΞΑΝΘΗ/67132] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2541026355] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)  [http://www.cityofxanthi.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): [ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΞΑΝΘΗΣ] 507110000-2, 50710000-5, 50531100-7 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………………………………………] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35446 / 21-08-2017] 

 

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

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.cityofxanthi.gr/
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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 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

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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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 

εγκατάστασής32; 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 33: 

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 εξής34: 

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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αναλογίες35 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 y36 -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: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς37, 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 ιδιωτικούς38: 

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 

υπηρεσίες39, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

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 ελέγχων40 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

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 

υπεργολαβίας41 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:  
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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 VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονται42, 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 δωρεάν43. 

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

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

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

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

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

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

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

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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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). 

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. 
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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 

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

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

39 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. 

40 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. 

41 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 
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λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

42 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

43 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.  


