
 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες : Μαυρουδής Δανιήλ Information: 

Δ/νση :Παν/πολη Αλεξ/πολης, Κτίριο Διοίκησης  Address: 

Τηλ. :2551030965 tel: 

Τηλεομοιοτυπία :2551030959  fax: 

e-mail: dmavroud@alex.duth.gr 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 Ανάδειξη Αναδόχου για την  «Προμήθεια υδραυλικών –θερμοϋδραυλικών υλικών για τις 
ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: 

α) στην πόλη της Κομοτηνής   

β) στην πόλη της Ξάνθης 

γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και  

δ) στην πόλη της Ορεστιάδας 

 για το έτος 2017 ή μέχρι εξαντλήσεως του πόσου (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 
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οικονομική άποψη αποκλειστικά 

βάσει τιμής ήτοι η μεγαλύτερη 
ενιαία έκπτωση % επί του 

προϋπολογισμού κάθε είδους. 
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Έχοντας υπόψη: 

A. τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

 1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ. Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ. Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

 3. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 4. Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

 5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων 
στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»  

 6. Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 7. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

 8. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ. Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

 9. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013 τ. Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»  

 10. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 11. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
Εμπορικές Συναλλαγές». 

 12. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως 
ισχύει. 

 13. Την με αριθ. 7/44/6 Ιουλίου 2017 (θέμα Γ3–Τεχνικά), αριθ. Πρωτ. 
ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/52026/1996/10-7-2017,    Απόφαση Συγκλήτου. ( ΑΔΑ: Ψ9ΡΔ46ΨΖΥ1-ΦΔ0) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ     

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η μεγαλύτερη ενιαία έκπτωση % επί του 
προϋπολογισμού κάθε είδους για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «Προμήθεια υδραυλικών –
θερμοϋδραυλικών  υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην 
Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα για το έτος 2017 ή μέχρις εξαντλήσεως του 

ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 
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Αντικείμενο (Τμήματα) 

1. «Προμήθεια υδραυλικών –θερμοϋδραυλικών  υλικών  για τις ανάγκες λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην Κομοτηνή έτος 2017 ή μέχρις εξαντλήσεως του 

ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 

2. «Προμήθεια υδραυλικών –θερμοϋδραυλικών  υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην Ξάνθη για το έτος 2017 ή μέχρις εξαντλήσεως 

του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 

3. «Προμήθεια υδραυλικών –θερμοϋδραυλικών  υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη για το έτος 2017 ή μέχρις 

εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV:44115200-1» 

4. «Προμήθεια υδραυλικών –θερμοϋδραυλικών  υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα για το έτος 2017 ή μέχρις 

εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 

 

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαέξι  χιλιάδων εννιακοσίων 
ογδόντα οκτώ ευρώ  (16.988,00€) με ΦΠΑ 24% η οποία αναλύεται ανά πόλη ως εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ (ΠΟΛΗ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(με ΦΠΑ 24%) 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4.000,00 960,00 4.960,00 

ΞΑΝΘΗ 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2.500,00 600,00 3.100,00 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1.200,00 288,00 1.488,00 

ΣΥΝΟΛΟ 16.988,00 

 

Χρονική διάρκεια την σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις  
31-12-2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12)  ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ). Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΘ (supplies.duth.gr) 

Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, στις  12/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 
(ημερομηνία έναρξης αποσφράγισης προσφορών), στα γραφεία του Τμήματος τεχνικών Έργων 
Αλεξανδρούπολης,  Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής.  

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση  μέχρι τις 12/09/2017 ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 11:00, με οποιονδήποτε τρόπο.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
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Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: 
- τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
- ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
- συνεταιρισμοί 
- κοινοπραξίες προμηθευτών 

εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται σε 
καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί 
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από δημόσιες συμβάσεις. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VIII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IX ΤΕΥΔ 

  

 

 

Εσωτερική Διανομή 

• Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών 

• Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 

  

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 
Οικονομικών 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής  
Φώτιος Μάρης 

 

 

 

Ο 
Συντάξας 

 
 
 
 

Δ. Μαυρουδής 

Ο Αν. Προϊστάμενος 
ΤΤΕΑ 

 
 
 
 

Κ. Τσιπιτσούδης 

Η Προϊσταμένη  
της ΔΤΕ του ΔΠΘ 

 
 
 
 

Ε. Βατσιτσή 

Ο Προϊστάμενος του Τμ. 
Προμηθειών 

 
 
 
 

Ι. Καφαλής 

Ο Προϊστάμενος της 
ΔΟΔ 

 
 
 
 

Κ. Κουτσογιάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.                  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών 
για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: 

1. στην πόλη της Κομοτηνής  

2. στην πόλη της Ξάνθης 

3. στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και 

4. στην πόλη της Ορεστιάδας 

 για το έτος 2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β’ 
Φάση) CPV: 44115200-1» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του ΔΠΘ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός (αρ. 117 ν. 4412/2016) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά 
βάσει τιμής ήτοι η μεγαλύτερη ενιαία έκπτωση % επί του 
προϋπολογισμού κάθε είδους. 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΝΑΙ (Κατά Πόλη) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12/ 09 /2017 – 11:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12 / 09 /2017 – 11:30 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 

4.960,00€ με ΦΠΑ (Κομοτηνή) 

7.440,00€ με ΦΠΑ (Ξάνθη) 

3.100,00€ με ΦΠΑ (Αλεξανδρούπολη) 

1.488,00€ με ΦΠΑ (Ορεστιάδα) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ (ΚΑΕ) 

 

0879 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Από την υπογραφή της Σύμβασης έως  31-12-2017 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΠΘ όπως ορίζεται στην Προκήρυξη 

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑΙ (η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σταδιακά και στις 
τέσσερις πόλεις) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΟΧΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Επωνυμία 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) 

Αποφαινόμενο Όργανο είναι η Σύγκλητος του ΔΠΘ που έχει έδρα στην 
Κομοτηνή 

Ταχυδρομική  Διεύθυνση Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Κομοτηνή 

Ταχυδρομικός Κωδικός GR 69100 

Τηλέφωνο 2531039000 

Τηλεομοιοτυπία (Fax) 2531039032 

 

2.  ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Η προκήρυξη, ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ. Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας 
της Δημόσιας Διοίκησης». 

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων 
στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»  

 Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

 Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ. Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013 τ. Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»  

 Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
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Εμπορικές Συναλλαγές». 

 Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως 
ισχύει. 

3.  ΤΙΤΛΟΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Τίτλος 

 «Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στην 
Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα για το έτος 2017 ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β’ 
Φάση) CPV:44115200-1» 

3.2 Τμήματα 

 «Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών  για τις ανάγκες λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην Κομοτηνή έτος 2017 ή μέχρις 
εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 

 «Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών  για τις ανάγκες λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην Ξάνθη για το έτος 2017 ή μέχρις 
εξαντλήσεως του ποσού(Β’ Φάση) CPV: 44115200-1»  

 «Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών  για τις ανάγκες λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη για το έτος 2017 ή 
μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 

  «Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών  για τις ανάγκες λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα για το έτος 2017 ή μέχρις 
εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 

 

3,4 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαέξι  χιλιάδων εννιακοσίων 
ογδόντα οχτώ ΕΥΡΩ  (16.988,00€) με ΦΠΑ 24% η οποία αναλύεται ανά πόλη ως εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ (ΠΟΛΗ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(με ΦΠΑ 24%) 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4.000,00 960,00 4.960,00 

ΞΑΝΘΗ 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2.500,00 600,00 3.100,00 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1.200,00 288,00 1.488,00 

ΣΥΝΟΛΟ 16.988,00 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω6Ο346ΨΖΥ1-ΣΒΔ





 

 

 

11 

 

3.5 Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο τόπος παροχής της υπό ανάθεσης προμήθειας είναι αναλυτικά ανά τμήμα (πόλη): 

1. Για το τμήμα (πόλη) της Κομοτηνής το Τμήμα Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, (Παν/πολη Κομοτηνής, κτίριο Διοίκησης, Κομοτηνή, 
αρμόδιος: Τριαντάφυλλος Γλένης, Αν. Προϊστάμενος του Τμ. Συντήρησης, τηλ 2531039234,  
e-mail: tglenis@alex.duth.gr ). 

2. Για το τμήμα (πόλη) της Ξάνθης το Τμήμα Τεχνικών Έργων Ξάνθης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, (ΠΡΟΚΑΤ Ξάνθης, κτίριο Διοίκησης , Κομοτηνή, 
αρμόδιος: Νικόλαος Λυγούρας, υπάλληλος του ΤΤΕΞ τηλ 2541079072, e-mail: 
nlygoura@xan.duth.gr ). 

3. Για το τμήμα (πόλη) της Αλεξανδρούπολης το Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, (Παν/πολη Αλεξ/πολης, 
κτίριο Διοίκησης, Αλεξανδρούπολη, αρμόδιος: Δανιήλ Μαυρουδής υπάλληλος του ΤΤΕΑ, τηλ 
2551030965, e-mail: dmavroud@alex.duth.gr 

4. Για το τμήμα (πόλη) της Ορεστιάδας Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης (παρ. Ορεστιάδας) 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανταζίδου 193, 
αρμόδιος: Περμαθούλα Δεληγιάννη, τηλ. 2552071103,  
e-mail: pdeligia@ores.duth.gr ). 

3.6 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παράδοση των υπό προμήθεια υλικών στους κατά τμήμα 
(πόλη) παραπάνω αναφερόμενους χώρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 

4.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Διάρκεια Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις  
31-12-2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού.  

4.2 Δικαίωμα προέραισης 

Στην παρούσα Προκήρυξη δεν ορίζεται δικαίωμα προαίρεσης 

4.3 Διακοπή της Σύμβασης 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μπορεί να διακόψει οποτεδήποτε κρίνει τη σύμβαση μετά από 
ενημέρωση του αναδόχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν θα είναι μικρότερο των 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 

5.  ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξ/πολης, Πανεπιστημιούπολη Αλεξ/πολης, 
Kτίριο Διοίκησης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρμόδιος: Μαυρουδής Δανιήλ,  
τηλ.2551030965, fax: 2551030959, e-mail: dmavroud@alex.duth.gr. 

6.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» σύμφωνα με το 
άρθρο 117 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους 
της παρούσας προκήρυξης. 

mailto:tglenis@alex.duth.gr
mailto:nlygoura@xan.duth.gr
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/dmavroud@alex.duth.gr
mailto:pdeligia@ores.duth.gr
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7.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: 
- τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
- ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
- συνεταιρισμοί 
- κοινοπραξίες προμηθευτών 

εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται σε 
καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί 
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από δημόσιες συμβάσεις. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επάγγελμα σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια 
(προμήθεια θερμοϋδραυλικού υλικού), ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση 
των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται.  

8.  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται 
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 και πληροί τα σχετικά κριτήρια των άρθρων 75 και 
76 του ν.4412/2016. 

9.  ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1 Έγγραφα σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.4412/2016 για τον παρόντα 
διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματα της που επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Το ΤΕΥΔ διατίθεται και σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

3. Η σύμβαση 

4. Όποιες άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που τυχόν θα παρασχεθούν 
εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή. 

 

9.2 Σειρά Ισχύος 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Η σύμβαση.  

2. Η προκήρυξη με τα παραρτήματά της που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 

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

4. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 
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9.2 Πρόσβαση Στα Έγγραφα Της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής, στη 
διαδρομή supplies.duth.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της σύμβασης και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Αρχή, τη δαπάνη για την 
αναπαραγωγή των τευχών καθώς και τη δαπάνη και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
Αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

9.3 Διευκρινήσεις – Συμπληρωματικές Πληροφορίες 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό, 
το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται 
εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για λόγους ίσης μεταχείρισης οι συμπληρωματικές πληροφορίες, 
διευκρινίσεις κλπ θα αναρτώνται στην παραπάνω ιστοσελίδα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών 
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου 
97 του Ν.4412/2016. 

11.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 Η παρούσα προκήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με 
το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 

 Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το 
Ν.3861/2010. 

 Η παρούσα προκήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (παραρτήματά της, ΤΕΥΔ, έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, κλπ) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αρχής: supplies.duth.gr. 

12.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ήτοι η μεγαλύτερη ενιαία έκπτωση % επί του 
προϋπολογισμού κάθε είδους. και αποκλειστικά ανά τμήμα (πόλη), εκ των προμηθευτών των οποίων 
οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσης. 

Η κατακύρωση γίνεται τμηματικά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 
ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα (πόλεις), υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα 
περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανά τμήμα.. 

13.  ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, στις  12/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 (ώρα 
έναρξης αποσφράγισης των προσφορών), στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, στο Κτίριο 
Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.  
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής 

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω 
αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 

14.  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν εγγράφως το 
φάκελο με την προσφορά τους, (Δ/νση, Δ.Π.Θ., κτίριο διοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Έργων, 
Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, τκ 68100 Αλεξανδρούπολη)  έως και 12/09/2017 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11:00   με οποιονδήποτε τρόπο στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο φάκελος της προσφοράς κατατεθεί με οποιαδήποτε τρόπο πριν από την 
ημέρα  και ώρα συνεδρίασης της επιτροπής,  παραλαμβάνεται αυτός από το Τμήμα Τεχνικών Έργων 
Αλεξανδρούπολης (με απόδειξη παραλαβής) και παραδίδεται στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα 
και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτός. 

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. 

Το ΔΠΘ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1 Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

2 Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις 
προθεσμίες. 

Το ΔΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή 
μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει 
διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των 
συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΔΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της 
προμήθειας / υπηρεσίας. 

15.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

15.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
Οι προσφορές με ποινή απόρριψης θα κατατίθενται  στην επιτροπή διαγωνισμού μέσα σε ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο που θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή Αίτηση συμμετοχής 
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
 Ο τίτλος της σύμβασης 
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί έξι (6) μήνες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να  
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παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 
από την παρούσα προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρατείναν 
τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της προμήθειας 
δεν γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

15.2  Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής: 

 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 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 

 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

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

Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους 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. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 
εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά 
μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση 
ή συμπλήρωση.  
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15.3 Περιεχόμενο των επί μέρους φακέλων 

15.3.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

1. Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος ΣΤ 
Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ δίνεται και σε επεξεργάσιμη μορφή .doc). Διευκρινίζεται ότι το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως περιγράφεται ανωτέρω υπογράφεται 
από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και από τον Διευθύνων 
Σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο 
είναι Α.Ε., ενώ οι λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται και αφορούν τον παρόντα 
διαγωνισμό υπογράφονται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Εφόσον οι 
προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης.  

2. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, 
στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να 
βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό µε το 
αντικείμενο του διαγωνισμού για το τρέχον έτος. Το πιστοποιητικό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση  

4. το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 

5. Τις ανάλογες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, όπως καθορίζονται παρακάτω. 

15.3.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων 
που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και των παραρτημάτων της τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής  και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

15.3.3 Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 

Περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο συνοπτικό διαγωνισμό, η οποία θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη προκήρυξη 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή όλα τα 
τμήματα (πόλεις), υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών ανά τμήμα. 

 

 Η μέση ενιαία έκπτωση ανά τμήμα δεσμεύει τον οικονομικό φορέα και εφαρμόζεται σε όλα τα 
είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ακόμα κι αν δεν παρουσιάζονται ποσότητες σε αυτά. 

 Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 

 Η αναγραφή της μέσης ενιαίας έκπτωσης γίνεται σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η μέση ενιαία έκπτωση η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο 
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δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω 
εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της 
διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρον για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή 
των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον 
προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

15.3.4 Γλώσσα 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

15.3.5 Λοιπά Στοιχεία 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 
προκήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα επί μέρους στάδια έχουν ως εξής: 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών 
προσφορών και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά 
φύλλο.  

 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών.  

 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των συμμετεχόντων που οι 
προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η 
Επιτροπή.  

6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή 
διαβιβάζει την εισήγησή της στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου 
να αποφασίσει σχετικά. 

16.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ήτοι η μεγαλύτερη ενιαία έκπτωση % επί του 
προϋπολογισμού κάθε είδους., εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
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αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

 

Η κατακύρωση γίνεται τμηματικά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 
ένα ή περισσότερα, ή όλα τα τμήματα (πόλεις), υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα 
περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανά τμήμα.  

17.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 

 άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
ενστάσεων 

 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

18.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Ο προτεινόμενος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρο 1 τουν.4250/2014, των δικαιολογητικών τα οποία 
αποδεικνύουν όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε.   

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

19.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις (Φορολογική Ενημερότητα). 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα). 

4. Προσκόμιση της ανάλογης επαγγελματικής άδειας.   

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 
προσώπου (Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

6. Αντίστοιχη ή αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εάν προβλέπονται. 

20.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΆΡΘΡΟ 127 Ν.4412/2016) 

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
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κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή 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 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

21.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΆΡΘΡΟ 72 Ν.4412/2016) 

21.1  Εγγύηση Συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση 
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

21.2  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της κάθε σύμβασης (κάθε πόλης) εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον 
δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα εκδοθούν ανά Τμήμα (πόλη). 

   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο 202)  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

1 Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές 
παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που 
παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει 
τεθεί στη διακήρυξη. Όταν κριθεί ότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό. 

2 Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

3 Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

4 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Το ΔΠΘ μπορεί να διακόψει οποτεδήποτε κρίνει τη σύμβαση μετά από ενημέρωση του αναδόχου 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν θα είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών. 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ – ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

1. Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31-12-2017 ή έως 
την εξάντληση του ποσού, σε περίπτωση που αυτό γίνει πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου  

2. Η παραγγελία των προς προμήθεια ειδών θα είναι τμηματική (μέρος της συνολικής ποσότητας 
κάθε πόλης) ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες συντήρησης της κάθε πόλης και τις εντολές της 
υπηρεσίας.  

3. Στην τμηματική παραγγελία σε καμία περίπτωση η αξία των προς παραγγελία ειδών δεν θα 
είναι μικρότερη του πέντε (5) % του συνολικού αντίστοιχου  συμβατικού τιμήματος κάθε 
πόλης. 

4. Ο χρόνος παράδοσης της κάθε παραγγελίας ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Σε 
περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας με υπαιτιότητα του προμηθευτή επιβάλλεται από το 
ΔΠΘ ημερήσια ποινική ρήτρα 15€.  

5. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σημείο που θα 
υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία και μόνον κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης.  

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια Υπηρεσία για την εξέλιξη της 
σύμβασης.  

7. Μετά την παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρημένο (υπογεγραμμένο) από τον υπεύθυνο που παρέλαβε το υλικό, στο 
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οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.  

8. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του 
ν. 4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων.  

9. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  (Άρθρο 208) 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από  την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο 
ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: 

 μακροσκοπική εξέταση, ή  

 μηχανική εξέταση ή  

 πρακτική δοκιμασία. 

3. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο 
παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού.  

4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016. 

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπή παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
και στους προμηθευτές. 

6. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από το ΔΠΘ. 

7. Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
εντός του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση. 

8. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, τότε θεωρείται ότι 
η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου. 
Και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
προμηθευτή. 
   Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια και την διαχείριση των υλικών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
τα υπό παραγγελία υλικά.  
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10. Οι δαπάνες για τα μέσα μεταφοράς, φόρτωσης – εκφόρτωσης των υπό παραγγελία υλικών από 
το σημείο προμήθειας μέχρι το σημείο παράδοσης τους στον χώρο που θα υποδεικνύεται από 
την αρμόδια υπηρεσία, βαρύνουν τον προμηθευτή. 

11. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι αντίστοιχες δαπάνες αλλαγής τυχόν ελλαττωματικού ή μη 
αποδεκτού από την αρμόδια υπηρεσία υλικού.   

12. Επίσης τον προμηθευτή βαρύνουν οιοδήποτε δαπάνες προκύψουν κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης οι οποίες είτε δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, 
ή δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα. 

13. Ο προμηθευτής κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και προστασίας, για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό 
του και κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (Άρθρο 203) 

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

 εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην 
πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή 

 εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Άρθρο 200) 

H πληρωμή – εξόφληση της αξίας των ειδών κάθε σύμβασης που θα συναφθεί (κάθε πόλης) θα 
γίνεται τμηματικά μέχρι την εξόφληση του 100% της κάθε συμβατικής αξίας. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
200 του ν. 4412/2016: 

 Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.  

 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου. 

 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγια δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες συντήρησης και 
αποκατάστασης βλαβών των  υδραυλικών - θερμοϋδραλικών  εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, 
διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού).  

Ειδικότερα τα προς προμήθεια υλικά είναι τα κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 

1 Διακόπτες τύπου CIM. Γωνιακοί 1/2" τεμ. 

2 Σπιράλ 25 εκ. Βαρέως Τύπου τεμ. 

3 Σπιράλ 35 εκ. Βαρέως Τύπου τεμ. 

4 Σπιράλ 50 εκ. Βαρέως Τύπου τεμ. 

5 Σπιράλ 60 εκ. Βαρέως Τύπου τεμ. 

6 Σωλήνα Μονοσωλήνιου Φ18 τεμ. 

7 Νήμα Τεφλόν τεμ. 

8 Ρακόρ Μονοσωλήνιου Φ16 αρσενικά τεμ. 

9 Ρακόρ Μονοσωλήνιου Φ16 θηλυκά τεμ. 

10 Σύνδεσμος Φ16X16 τεμ. 

11 Ρακόρ μονοσωλήνιου Φ 18 αρσ. τεμ. 

12 Ρακόρ μονοσωλήνιου Φ 18 θυλ. τεμ. 

13 Λεκάνη Χαμηλ. Πίεση Π.Ε. με καζανάκι (σετ) τεμ. 

14 Λεκάνη Χαμηλ. πίεση Κ.Ε. με καζανάκι (σετ) τεμ. 

15 Διακοπτάκια mini μπλέ χερούλι 1/2 τεμ. 

16 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1/2" τεμ. 

17 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 3/4" τεμ. 

18 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1" τεμ. 

19 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1 1/4" τεμ. 

20 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1 1/2" τεμ. 

21 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 2" τεμ. 

22 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 2 1/2" τεμ. 
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23 Τάπες Ορειχάλκινες αρσενικές 1/2" τεμ. 

24 Τάπες Ορειχάλκινες θηλυκές 1/2" τεμ. 

25 Τάπες Ορειχάλκινες αρσενικές 3/4" μ. 

26 Τάπες Ορειχάλκινες θηλυκές 3/4" τεμ. 

27 Μαστούς Ορειχάλκινους 1/2" τεμ. 

28 Μαστούς Ορειχάλκινους 3/4" τεμ. 

29 Ταφ Ορειχάλκινα 1/2" τεμ. 

30 Μούφες Δεξιές 1/2" τεμ. 

31 Μουφες Φ32 Χρωμέ για σιφώνια τεμ. 

32 Μπαταρίες Μπάνιου τύπου(ΟΗΜ) τεμ. 

33 Μπαταρίες νιπτήρα γέφυρα τεμ. 

34 Μπαταρίες νιπτήρα μίας οπής τεμ. 

35 Τηλέφωνα ντούς τεμ. 

36 Σιφώνια Νιπτήρα Σπιράλ με δυο ρακόρ  τεμ.  

37 Σιφώνια νιπτήρα "ποτήρι" χρωμέ  τεμ.  

38 Bαλβίδες για σιφώνια  τεμ.  

39 ΝΤΑΛ 3/4" για τουαλέτες τύπου Grohe  τεμ.  

40 ΝΤΑΛ 1/2" για ουρητήρια (για αλλαγή φθαρμένων)  τεμ.  

41 Μηχανισμοί χαμηλής πιέσεως για καζανάκια (φαρδύ μπουτόν)  τεμ.  

42 Μηχανισμοί χαμηλής πιέσεως για καζανάκια (στενό μπουτόν)  τεμ.  

43 Μηχανισμοί χαμηλής πιέσεως τραβηχτοί τεμ. 

44 Μηχανισμοί αέρος τύπου Ideal stadard τεμ. 

45 Φλοτέρ 1/2" κοινά τεμ. 

46 Φλοτέρ κάθετο τεμ. 

47 Φλοτέρ πυθμένος τεμ. 

48 Φλοτέρ πυθένος 3/8"" τεμ. 

49 Κάνουλες Χρομέ 1/2" τοίχου με μακρύ ρουξούνι τεμ. 

50 Κάνουλες Χρομέ επικαθήμενες 1/2" νιπτήρος τεμ. 

51 Κάνουλες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1/2" τεμ. 
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52 Σπιράλ 1,50 μέτρο μήκους τεμ. 

53 Καπάκια λεκάνης τεμ. 

54 Τάπες "μπιντέ" χρωμε Β.Τ. διακοσμητικές τεμ. 

55 Λάστιχα για καζανάκια τύπου "Φούσκα" τεμ. 

56 Σχάρες χρωμέ Β.Τ. Φ 100 τεμ. 

57 Σχάρες χρωμέ Β.Τ. 10X10 τεμ. 

58 Καζανάκια χαμηλής πίεσης ρυθμιζόμενα, πλαστικά τεμ. 

59 Καζανάκια τοίχου τύπου Valsir τεμ. 

60 Μπουτόν για μηχανισμούς αέρος φαρδιά τεμ. 

61 Μπουτόν για μηχανισμούς αέρος στενά τεμ. 

62 Σωληνάκι "μακαρόνι" για μηχανισμούς αέρος τεμ. 

63 Φλοτέρ 3/8 πλαϊνό "κασετίνα" τεμ. 

64 Μπαταρίες Πάγκου με μεγάλο ρουξούνι τεμ. 

65 Σιφώνια νεροχύτη μονά μ. 

66 Σιφώνια νεροχύτη διπλά μ. 

67 Σωλήνα P.V.C Φ 100 τεμ. 

68 Βαλβίδες για ντουζιέρες τεμ. 

69 Βαλβίδες για νεροχύτη τεμ. 

70 Μαστούς 3/8" x 1/2" αρσενικούς τεμ. 

71 Μαστούς 3/8" x 1/2" θηλυκούς τεμ. 

72 Συστολές 3/8" x 1/2" αμερικής τεμ. 

73 Κόλλες PVC (σωληνάριο) τεμ. 

74 Σιλικόνη αντιμουχλική τεμ. 

75 Μαστίχες πολυουραιθάνης τεμ. 

76 Σωλήνα χαλκού Φ18 τεμ. 

77 Μούφες χαλκού Φ18 τεμ. 

78 Γ ωνίες χαλκού Φ18 τεμ. 

79 Ταφ χαλκού Φ18 τεμ. 

80 Μαστοί χαλκού Φ18 x 1/2" αρσενικοί τεμ. 
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81 Μαστοί χαλκού Φ18 x 1/2" θηλυκοί τεμ. 

82 Γωνίες χαλκού Φ18 x 1/2" αρσενικές τεμ. 

83 Γωνίες χαλκού Φ18 x 1/2" θηλυκές τεμ. 

84 Ταφ χαλκού Φ18 x 1/2" θηλυκά τεμ. 

85 Κόλληση και αλοιφή τεμ. 

86 Μούφες χαλκού Φ22 τεμ. 

87 Συστολές 3/4Χ1/2Αμερικής ορειχάλκινες τεμ. 

88 Συστολές 3/4X1 Αμερικής ορειχάλκινες τεμ. 

89 Γωνία γαλβανιζέ Μ/Ε 1/2"  κορδονάτη τεμ. 

90 Γωνία γαλβανιζέ  2"  κορδονάτη τεμ. 

91 Γωνία γαλβανιζέ Μ/Ε 2"  κορδονάτη τεμ. 

92 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ32 45ο τεμ. 

93 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ32 90ο τεμ. 

94 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ40 45ο τεμ. 

95 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ40 90ο τεμ. 

96 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ50 45ο τεμ. 

97 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ100 45ο τεμ. 

98 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ100 90ο τεμ. 

99 Νίπελ γαλβανιζέ 1/2" τεμ. 

100 Νίπελ γαλβανιζέ 3/4" τεμ. 

101 Νίπελ γαλβανιζέ 1" τεμ. 

102 Νίπελ γαλβανιζέ 1 1/4" τεμ. 

103 Νίπελ γαλβανιζέ 1 1/2" τεμ. 

104 Νίπελ γαλβανιζέ 2" τεμ. 

105 Διακόπτης καλοριφέρ γωνιακός 1/2" τεμ. 

106 Διακόπτης καλοριφέρ ίσιος 1/2" τεμ. 

107 Σιφών νιπτήρα φυσούνα σπαστό Φ32Χ1 1/4"  με ρακόρ τεμ. 

108 Συστολή Αγγλίας 3/4"χ1/2" τεμ. 

109 Συστολή Αμερικής 3/4" χ1" τεμ. 
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110 Διαστολή PVC Φ40Χ32  τεμ. 

111 Συστολή πλαστική αποχέτευσης PVC  Φ40 Χ Φ32 τεμ. 

112 Διαστολή πλαστική αποχέτευσης PVC Φ125 Χ Φ100 τεμ. 

113 Σχάρα δαπέδου τετράγωνη 12 εκ. Χ 12 εκ. τεμ. 

114 Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης PVC 6at. Φ32 τεμ. 

115 Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης PVC 6at. Φ40 τεμ. 

116 Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης PVC 6at. Φ50 τεμ. 

117 Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης PVC 6at. Φ100 τεμ. 

118 Σωλήνας τουμπόραμα Φ 16 ΜΑΥΡΟ τεμ. 

119 Σωλήνας τουμπόραμα Φ 18 ΜΑΥΡΟ τεμ. 

120 Σωληνομαστός γαλβανιζέ 1 1/2" Χ 20 εκ. τεμ. 

121 Σωληνομαστός γαλβανιζέ 2" Χ 20 εκ. τεμ. 

122 Τάπα γαλβανιζέ αρσενική 1/2" τεμ. 

123 Τάπα γαλβανιζέ θηλυκή 1/2" τεμ. 

124 Τάπα γαλβανιζέ αρσενική 3/4" τεμ. 

125 Τάπα γαλβανιζέ θηλυκή 3/4" τεμ. 

126 Ταφ γαλβανιζέ 1/2" τεμ. 

127 Φλοτέρ πλαστικό με μεταλλικό πάσο ρυθμιζόμενο Β.Τ. 1/2" τεμ. 

128 Φυσούνα λεκάνης πλαστική Φ100 (40 εκ.) τεμ. 

129 Φυσούνα λεκάνης πλαστική Φ100 έκκεντρη τεμ. 

130 Κανάβι τεμ. 

131 Μονωτικές ταινίες φαρδιές λευκές τεμ. 

132 Σιλικόνη λευκή αντιμουχλική τεμ. 

133 Σιλικόνη διαφανής αντιμουχλική τεμ. 

134 Σιλικόνη πολυουρεθανικής βάσης τεμ. 

135 Τσέρκι ψιλό τεμ. 

136 Τσέρκι χοντρό τεμ. 

137 Λάστιχα (φίμπερ) 1/2" τεμ. 

138 Λάστιχα (φίμπερ) 3/4" τεμ. 
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139 Λάστιχα (φίμπερ) 1" τεμ. 

140 Λάστιχα (φίμπερ) 1 1/4" τεμ. 

141 Μούφα επισκευής σωλήνα PVC Φ100 τεμ. 

142 Σωλήνα νεροσώλ Φ 1" τεμ. 

143 Σωλήνα νεροσώλ Φ 1 1/4" τεμ. 

144 Σωλήνα νεροσώλ Φ 1 1/2" μ. 

145 Σωλήνα νεροσώλ Φ 2" τεμ. 

146 Σωλήνα νεροσώλ Φ 2 1/2" μ.μ. 

147 Αντισκωριακό σπρέϊ  400 ml μ.μ. 

148 Τσιμέντο ταχείας πήξης μ.μ. 

149 Βεντούζα φαρδιά μ.μ. 

150 Φιάλη προπανίου map gas μ.μ. 

151 Μηχανισμοί για map gas μ.μ. 

152 Αυτόματο εξαεριστικό 1/2" βαρέως τύπου μ.μ. 

153 Δίσκος κοπής INOX Φ125 τεμ. 

154 Δίσκος κοπής σιδήρου Φ125 τεμ. 

155 Δίσκος λείανσης Φ125 τεμ. 

156 Κόλλα PVC γκρί 1/2 κιλού τεμ. 

157 Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 32-35 τεμ. 

158 Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 41-44 τεμ. 

159 Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 47-51 τεμ. 

160 Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 59-63 τεμ. 

161 Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 73-79 τεμ. 

162 Ανοξείδωτη σέλλα ταχείας επισκευής σωλήνων 1’’ τεμ. 

163 Ανοξείδωτη σέλλα ταχείας επισκευής σωλήνων 1 1/2’’ Κυτίο/25 

164 Ανοξείδωτη σέλλα ταχείας επισκευής σωλήνων 2’’ τεμ. 

165 Ανοξείδωτη σέλλα ταχείας επισκευής σωλήνων 2 1/2’’ τεμ. 

166 Φλοτέρ αντλίας τεμ. 

167 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 50/40 τεμ. 
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168 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 25/4 τεμ. 

169 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 25/8 τεμ. 

170 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 40/7 τεμ. 

171 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOP5s40/10 τεμ. 

172 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 40/4 τεμ. 

173 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 65/7 τεμ. 

174 Αντλία 1,5HP για φρεάτια ομβρίων μονοφασική τεμ. 

175 Αντλία 3HP τριφασική τεμ. 

176 Μπεκ καυστήρα 15,00 γαλονια τεμ. 

177 Μπεκ καυστήρα 12,00 γαλονια τεμ. 

178 Μπεκ καυστήρα 5,00 γαλονια τεμ. 

179 Μπεκ καυστήρα 4,00 γαλονια τεμ. 

180 Μπεκ καυστήρα 9,00 γαλονια τεμ. 

181 Μπεκ καυστήρα 14,00 γαλονια τεμ. 

182 Μπεκ καυστήρα 13,50 γαλονια τεμ. 

183 Μπεκ καυστήρα 2,50 γαλονια τεμ. 

184 Fancoil 18000kcal/h τεμ. 

185 Fancoil 12000kcal/h τεμ. 

186 Αντιψυκτικά υγρά για νερά (δοχείο 20 λίτρων) τεμ. 

 
 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δώσουν ενιαία προσφορά για όλα τα είδη της λίστας επί 
ποινή αποκλεισμού. 

2. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και η συσκευασία 
τους να μην είναι ανοιγμένη, σχισμένη κλπ.  

3. Τα υλικά της προμήθειας θα φέρουν σήμα συμμόρφωσης CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με τις τρέχουσες 
εκδόσεις ή τροποποιήσεις των προτύπων και τεχνικό φάκελο. 

4. Η πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων ή οποιουδήποτε τμήματος τους 
που είναι βιομηχανικό προϊόν, γίνεται με την υποβολή στην Υπηρεσία των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής. Θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά τα Διεθνή πρότυπα 
(ISO9001) από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ή ισοδύναμο φορέα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αναγνωρίζει το Ε.ΣΥ.Δ. 

5. Τα υλικά που περιγράφονται στην προμήθεια θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως αυτές αναφέρονται στην ΥΑ ΦΕΚ Β 2221/30 07 2012, 
όπου αυτές εφαρμόζονται. Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και 
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οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών με σήμανση CE, υπερισχύουν των τεχνικών 
προδιαγραφών όπως αναφέρονται στην προμήθεια. 

6. Για οποιοδήποτε υλικό της προμήθειας θα εφαρμόζονται με σειρά προτεραιότητας: 

 Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

 Τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΚ 

 Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, απουσία αυτών τα διεθνή πρότυπα ISO, απουσία 
αυτών τα εθνικά της χώρας (ΕΛΟΤ) και απουσία αυτών τα λοιπά εθνικά πρότυπα (DIN, 
κλπ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ M.M 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

KOMOTHNH 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΞΑΝΘΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΞΑΝΘΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διακόπτες τύπου CIM. Γωνιακοί 1/2" τεμ. 10,00 12,00 30,00 15,00 3,63 36,30 29,04 108,90 54,45 243,21 

2 Σπιράλ 25 εκ. Βαρέως Τύπου τεμ. 9,00 10,00 4,00 2,00 1,61 14,49 6,44 6,44 3,22 40,25 

3 Σπιράλ 35 εκ. Βαρέως Τύπου τεμ. 7,00 10,00 4,00 2,00 2,02 14,14 8,08 8,08 4,04 46,46 

4 Σπιράλ 50 εκ. Βαρέως Τύπου τεμ. 10,00 10,00 4,00 2,00 2,42 24,20 9,68 9,68 4,84 62,92 

5 Σπιράλ 60 εκ. Βαρέως Τύπου τεμ. 10,00 3,00 4,00 2,00 2,82 28,20 5,64 11,28 5,64 53,58 

6 Σωλήνα Μονοσωλήνιου Φ18 τεμ. 15,00 6,00 4,00 2,00 0,73 10,95 3,65 2,92 1,46 19,71 

7 Νήμα Τεφλόν τεμ. 1,00 5,00 4,00 2,00 8,87 8,87 17,74 35,48 17,74 106,44 

8 Ρακόρ Μονοσωλήνιου Φ16 αρσενικά τεμ. 4,00 6,00 4,00 2,00 1,21 4,84 4,84 4,84 2,42 19,36 

9 Ρακόρ Μονοσωλήνιου Φ16 θηλυκά τεμ. 4,00 6,00 4,00 2,00 1,21 4,84 4,84 4,84 2,42 19,36 

10 Σύνδεσμος Φ16X16 τεμ. 2,00 5,00 0,00 0,00 2,02 4,04 4,04 0,00 0,00 14,14 

11 Ρακόρ μονοσωλήνιου Φ 18 αρσ. τεμ. 4,00 3,00 0,00 0,00 1,61 6,44 3,22 0,00 0,00 11,27 

12 Ρακόρ μονοσωλήνιου Φ 18 θυλ. τεμ. 4,00 3,00 0,00 0,00 1,94 7,76 3,88 0,00 0,00 13,58 

13 Λεκάνη Χαμηλ. Πίεση Π.Ε. με καζανάκι (σετ) τεμ. 0,00 2,00 0,00 0,00 72,58 0,00 72,58 0,00 0,00 145,16 

14 Λεκάνη Χαμηλ. πίεση Κ.Ε. με καζανάκι (σετ) τεμ. 0,00 1,00 0,00 0,00 72,58 0,00 0,00 0,00 0,00 72,58 

15 Διακοπτάκια mini μπλέ χερούλι 1/2 τεμ. 10,00 6,00 4,00 2,00 2,82 28,20 11,28 11,28 5,64 62,04 

16 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1/2" τεμ. 10,00 10,00 2,00 1,00 2,82 28,20 11,28 5,64 2,82 64,86 

17 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 3/4" τεμ. 10,00 10,00 2,00 1,00 3,63 36,30 14,52 7,26 3,63 83,49 

18 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1" τεμ. 4,00 5,00 2,00 1,00 6,45 25,80 12,90 12,90 6,45 77,40 

19 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1 1/4" τεμ. 4,00 5,00 2,00 1,00 9,68 38,72 9,68 19,36 9,68 116,16 

20 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1 1/2" τεμ. 4,00 2,00 2,00 1,00 13,71 54,84 13,71 27,42 13,71 123,39 

21 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 2" τεμ. 4,00 2,00 2,00 1,00 19,35 77,40 19,35 38,70 19,35 174,15 

22 Βάνες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 2 1/2" τεμ. 0,00 2,00 0,00 0,00 40,32 0,00 40,32 0,00 0,00 80,64 

23 Τάπες Ορειχάλκινες αρσενικές 1/2" τεμ. 10,00 5,00 2,00 1,00 0,48 4,80 2,40 0,96 0,48 8,64 
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24 Τάπες Ορειχάλκινες θηλυκές 1/2" τεμ. 10,00 5,00 2,00 1,00 0,56 5,60 2,80 1,12 0,56 10,08 

25 Τάπες Ορειχάλκινες αρσενικές 3/4" μ. 4,00 5,00 2,00 1,00 0,81 3,24 4,05 1,62 0,81 9,72 

26 Τάπες Ορειχάλκινες θηλυκές 3/4" τεμ. 4,00 5,00 2,00 1,00 1,21 4,84 6,05 2,42 1,21 14,52 

27 Μαστούς Ορειχάλκινους 1/2" τεμ. 10,00 5,00 0,00 0,00 0,65 6,50 3,25 0,00 0,00 9,75 

28 Μαστούς Ορειχάλκινους 3/4" τεμ. 10,00 5,00 0,00 0,00 0,97 9,70 4,85 0,00 0,00 14,55 

29 Ταφ Ορειχάλκινα 1/2" τεμ. 4,00 5,00 0,00 0,00 2,82 11,28 14,10 0,00 0,00 25,38 

30 Μούφες Δεξιές 1/2" τεμ. 4,00 7,00 0,00 0,00 1,45 5,80 4,35 0,00 0,00 15,95 

31 Μουφες Φ32 Χρωμέ για σιφώνια τεμ. 5,00 6,00 2,00 1,00 2,02 10,10 6,06 4,04 2,02 28,28 

32 Μπαταρίες Μπάνιου τύπου(ΟΗΜ) τεμ. 2,00 4,00 2,00 1,00 28,23 56,46 84,69 56,46 28,23 254,07 

33 Μπαταρίες νιπτήρα γέφυρα τεμ. 8,00 3,00 4,00 2,00 26,61 212,88 53,22 106,44 53,22 452,37 

34 Μπαταρίες νιπτήρα μίας οπής τεμ. 8,00 6,00 0,00 0,00 22,58 180,64 90,32 0,00 0,00 316,12 

35 Τηλέφωνα ντούς τεμ. 4,00 0,00 6,00 3,00 1,45 5,80 0,00 8,70 4,35 18,85 

36 Σιφώνια Νιπτήρα Σπιράλ με δυο ρακόρ  τεμ.  10,00 6,00 4,00 2,00 4,03 40,30 16,12 16,12 8,06 88,66 

37 Σιφώνια νιπτήρα "ποτήρι" χρωμέ  τεμ.  8,00 6,00 4,00 2,00 12,10 96,80 48,40 48,40 24,20 242,00 

38 Bαλβίδες για σιφώνια  τεμ.  10,00 6,00 3,00 3,00 3,63 36,30 14,52 10,89 10,89 79,86 

39 ΝΤΑΛ 3/4" για τουαλέτες τύπου Grohe  τεμ.  4,00 5,00 0,00 0,00 66,13 264,52 198,39 0,00 0,00 595,17 

40 ΝΤΑΛ 1/2" για ουρητήρια (για αλλαγή φθαρμένων)  τεμ.  1,00 1,00 0,00 0,00 32,26 32,26 0,00 0,00 0,00 64,52 

41 
Μηχανισμοί χαμηλής πιέσεως για καζανάκια (φαρδύ 

μπουτόν) 
 τεμ.  7,00 8,00 4,00 2,00 8,06 56,42 48,36 32,24 16,12 169,26 

42 
Μηχανισμοί χαμηλής πιέσεως για καζανάκια (στενό 

μπουτόν) 
 τεμ.  8,00 8,00 4,00 2,00 8,06 64,48 48,36 32,24 16,12 177,32 

43 Μηχανισμοί χαμηλής πιέσεως τραβηχτοί τεμ. 4,00 6,00 0,00 0,00 8,87 35,48 35,48 0,00 0,00 88,70 

44 Μηχανισμοί αέρος τύπου Ideal stadard τεμ. 3,00 2,00 4,00 2,00 14,52 43,56 0,00 58,08 29,04 159,72 

45 Φλοτέρ 1/2" κοινά τεμ. 10,00 10,00 4,00 5,00 2,02 20,20 10,10 8,08 10,10 58,58 

46 Φλοτέρ κάθετο τεμ. 3,00 5,00 10,00 3,00 10,89 32,67 21,78 108,90 32,67 228,69 

47 Φλοτέρ πυθμένος τεμ. 3,00 5,00 4,00 2,00 12,10 36,30 12,10 48,40 24,20 169,40 

48 Φλοτέρ πυθένος 3/8"" τεμ. 2,00 3,00 0,00 0,00 12,10 24,20 0,00 0,00 0,00 60,50 

49 Κάνουλες Χρομέ 1/2" τοίχου με μακρύ ρουξούνι τεμ. 3,00 6,00 4,00 2,00 12,10 36,30 48,40 48,40 24,20 181,50 

50 Κάνουλες Χρομέ επικαθήμενες 1/2" νιπτήρος τεμ. 7,00 6,00 4,00 2,00 14,52 101,64 58,08 58,08 29,04 275,88 

51 Κάνουλες ΜΠΟΛ ΒΑΛ 1/2" τεμ. 10,00 6,00 4,00 2,00 3,23 32,30 12,92 12,92 6,46 71,06 
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52 Σπιράλ 1,50 μέτρο μήκους τεμ. 2,00 6,00 6,00 3,00 7,26 14,52 29,04 43,56 21,78 123,42 

53 Καπάκια λεκάνης τεμ. 4,00 6,00 10,00 5,00 8,06 32,24 32,24 80,60 40,30 201,50 

54 Τάπες "μπιντέ" χρωμε Β.Τ. διακοσμητικές τεμ. 2,00 2,00 0,00 0,00 2,42 4,84 0,00 0,00 0,00 9,68 

55 Λάστιχα για καζανάκια τύπου "Φούσκα" τεμ. 12,00 20,00 30,00 15,00 0,81 9,72 8,10 24,30 12,15 62,37 

56 Σχάρες χρωμέ Β.Τ. Φ 100 τεμ. 7,00 7,00 10,00 5,00 2,42 16,94 12,10 24,20 12,10 70,18 

57 Σχάρες χρωμέ Β.Τ. 10X10 τεμ. 4,00 7,00 6,00 3,00 3,23 12,92 16,15 19,38 9,69 64,60 

58 Καζανάκια χαμηλής πίεσης ρυθμιζόμενα, πλαστικά τεμ. 3,00 15,00 6,00 3,00 14,52 43,56 145,20 87,12 43,56 392,04 

59 Καζανάκια τοίχου τύπου Valsir τεμ. 3,00 6,00 4,00 2,00 14,52 43,56 58,08 58,08 29,04 217,80 

60 Μπουτόν για μηχανισμούς αέρος φαρδιά τεμ. 10,00 15,00 0,00 0,00 2,42 24,20 24,20 0,00 0,00 60,50 

61 Μπουτόν για μηχανισμούς αέρος στενά τεμ. 10,00 15,00 10,00 5,00 2,42 24,20 24,20 24,20 12,10 96,80 

62 Σωληνάκι "μακαρόνι" για μηχανισμούς αέρος τεμ. 10,00 25,00 100,00 50,00 0,40 4,00 8,00 40,00 20,00 74,00 

63 Φλοτέρ 3/8 πλαϊνό "κασετίνα" τεμ. 2,00 5,00 0,00 0,00 8,06 16,12 24,18 0,00 0,00 56,42 

64 Μπαταρίες Πάγκου με μεγάλο ρουξούνι τεμ. 4,00 8,00 4,00 2,00 24,19 96,76 145,14 96,76 48,38 435,42 

65 Σιφώνια νεροχύτη μονά μ. 4,00 3,00 0,00 0,00 5,65 22,60 11,30 0,00 0,00 39,55 

66 Σιφώνια νεροχύτη διπλά μ. 4,00 3,00 4,00 2,00 8,06 32,24 16,12 32,24 16,12 104,78 

67 Σωλήνα P.V.C Φ 100 τεμ. 2,00 30,00 0,00 0,00 1,61 3,22 16,10 0,00 0,00 51,52 

68 Βαλβίδες για ντουζιέρες τεμ. 2,00 2,00 0,00 0,00 4,84 9,68 0,00 0,00 0,00 19,36 

69 Βαλβίδες για νεροχύτη τεμ. 2,00 6,00 4,00 2,00 1,61 3,22 4,83 6,44 3,22 22,54 

70 Μαστούς 3/8" x 1/2" αρσενικούς τεμ. 4,00 7,00 4,00 2,00 0,97 3,88 4,85 3,88 1,94 16,49 

71 Μαστούς 3/8" x 1/2" θηλυκούς τεμ. 4,00 7,00 4,00 2,00 0,97 3,88 4,85 3,88 1,94 16,49 

72 Συστολές 3/8" x 1/2" αμερικής τεμ. 4,00 7,00 4,00 2,00 0,40 1,60 2,00 1,60 0,80 6,80 

73 Κόλλες PVC (σωληνάριο) τεμ. 2,00 4,00 4,00 2,00 2,82 5,64 8,46 11,28 5,64 33,84 

74 Σιλικόνη αντιμουχλική τεμ. 2,00 8,00 4,00 2,00 2,82 5,64 16,92 11,28 5,64 45,12 

75 Μαστίχες πολυουραιθάνης τεμ. 1,00 3,00 4,00 2,00 8,06 8,06 16,12 32,24 16,12 80,60 

76 Σωλήνα χαλκού Φ18 τεμ. 4,00 0,00 0,00 0,00 3,63 14,52 0,00 0,00 0,00 14,52 

77 Μούφες χαλκού Φ18 τεμ. 3,00 0,00 0,00 0,00 0,65 1,95 0,00 0,00 0,00 1,95 

78 Γ ωνίες χαλκού Φ18 τεμ. 4,00 0,00 1,00 0,00 1,21 4,84 0,00 0,00 0,00 6,05 

79 Ταφ χαλκού Φ18 τεμ. 4,00 0,00 0,00 0,00 2,10 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 

80 Μαστοί χαλκού Φ18 x 1/2" αρσενικοί τεμ. 4,00 0,00 0,00 0,00 0,81 3,24 0,00 0,00 0,00 3,24 

81 Μαστοί χαλκού Φ18 x 1/2" θηλυκοί τεμ. 4,00 0,00 0,00 0,00 0,97 3,88 0,00 0,00 0,00 3,88 
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82 Γωνίες χαλκού Φ18 x 1/2" αρσενικές τεμ. 4,00 0,00 0,00 0,00 1,61 6,44 0,00 0,00 0,00 6,44 

83 Γωνίες χαλκού Φ18 x 1/2" θηλυκές τεμ. 4,00 0,00 0,00 0,00 1,61 6,44 0,00 0,00 0,00 6,44 

84 Ταφ χαλκού Φ18 x 1/2" θηλυκά τεμ. 4,00 0,00 0,00 0,00 2,58 10,32 0,00 0,00 0,00 10,32 

85 Κόλληση και αλοιφή τεμ. 1,00 0,00 0,00 0,00 8,06 8,06 0,00 0,00 0,00 8,06 

86 Μούφες χαλκού Φ22 τεμ. 9,00 0,00 0,00 0,00 0,40 3,60 0,00 0,00 0,00 3,60 

87 Συστολές 3/4Χ1/2Αμερικής ορειχάλκινες τεμ. 4,00 5,00 0,00 0,00 1,21 4,84 6,05 0,00 0,00 10,89 

88 Συστολές 3/4X1 Αμερικής ορειχάλκινες τεμ. 4,00 7,00 0,00 0,00 1,61 6,44 8,05 0,00 0,00 17,71 

89 Γωνία γαλβανιζέ Μ/Ε 1/2"  κορδονάτη τεμ. 8,00 7,00 0,00 0,00 0,80 6,40 6,40 0,00 0,00 12,00 

90 Γωνία γαλβανιζέ  2"  κορδονάτη τεμ. 2,00 7,00 0,00 0,00 5,00 10,00 25,00 0,00 0,00 45,00 

91 Γωνία γαλβανιζέ Μ/Ε 2"  κορδονάτη τεμ. 4,00 8,00 0,00 0,00 6,00 24,00 36,00 0,00 0,00 72,00 

92 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ32 45ο τεμ. 3,00 7,00 5,00 0,00 0,80 2,40 4,00 0,00 0,00 12,00 

93 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ32 90ο τεμ. 3,00 7,00 5,00 0,00 0,80 2,40 4,00 0,00 0,00 12,00 

94 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ40 45ο τεμ. 3,00 7,00 5,00 0,00 0,80 2,40 4,00 0,00 0,00 12,00 

95 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ40 90ο τεμ. 3,00 7,00 5,00 0,00 0,80 2,40 4,00 0,00 0,00 12,00 

96 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ50 45ο τεμ. 3,00 6,00 5,00 0,00 1,00 3,00 5,00 0,00 0,00 14,00 

97 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ100 45ο τεμ. 3,00 7,00 5,00 0,00 1,50 4,50 7,50 0,00 0,00 22,50 

98 Γωνία πλαστική αποχέτευσης PVC Φ100 90ο τεμ. 3,00 7,00 5,00 0,00 1,50 4,50 7,50 0,00 0,00 22,50 

99 Νίπελ γαλβανιζέ 1/2" τεμ. 12,00 15,00 10,00 5,00 0,80 9,60 8,00 8,00 4,00 33,60 

100 Νίπελ γαλβανιζέ 3/4" τεμ. 12,00 15,00 6,00 3,00 1,00 12,00 10,00 6,00 3,00 36,00 

101 Νίπελ γαλβανιζέ 1" τεμ. 7,00 15,00 6,00 3,00 1,20 8,40 12,00 7,20 3,60 37,20 

102 Νίπελ γαλβανιζέ 1 1/4" τεμ. 3,00 6,00 6,00 3,00 1,60 4,80 6,40 9,60 4,80 28,80 

103 Νίπελ γαλβανιζέ 1 1/2" τεμ. 3,00 6,00 4,00 2,00 1,80 5,40 7,20 7,20 3,60 27,00 

104 Νίπελ γαλβανιζέ 2" τεμ. 5,00 6,00 4,00 2,00 5,00 25,00 20,00 20,00 10,00 85,00 

105 Διακόπτης καλοριφέρ γωνιακός 1/2" τεμ. 7,00 6,00 4,00 2,00 6,00 42,00 24,00 24,00 12,00 114,00 

106 Διακόπτης καλοριφέρ ίσιος 1/2" τεμ. 7,00 6,00 0,00 0,00 8,00 56,00 32,00 0,00 0,00 104,00 

107 Σιφών νιπτήρα φυσούνα σπαστό Φ32Χ1 1/4"  με ρακόρ τεμ. 7,00 6,00 0,00 0,00 6,00 42,00 24,00 0,00 0,00 78,00 

108 Συστολή Αγγλίας 3/4"χ1/2" τεμ. 6,00 6,00 4,00 2,00 2,00 12,00 8,00 8,00 4,00 36,00 

109 Συστολή Αμερικής 3/4" χ1" τεμ. 5,00 6,00 4,00 2,00 2,00 10,00 8,00 8,00 4,00 34,00 

110 Διαστολή PVC Φ40Χ32  τεμ. 3,00 6,00 4,00 2,00 1,20 3,60 4,80 4,80 2,40 18,00 

111 Συστολή πλαστική αποχέτευσης PVC  Φ40 Χ Φ32 τεμ. 5,00 6,00 4,00 2,00 1,20 6,00 4,80 4,80 2,40 20,40 
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112 Διαστολή πλαστική αποχέτευσης PVC Φ125 Χ Φ100 τεμ. 2,00 6,00 4,00 2,00 3,00 6,00 12,00 12,00 6,00 42,00 

113 Σχάρα δαπέδου τετράγωνη 12 εκ. Χ 12 εκ. τεμ. 3,00 6,00 4,00 2,00 5,00 15,00 20,00 20,00 10,00 75,00 

114 Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης PVC 6at. Φ32 τεμ. 4,00 10,00 6,00 3,00 1,40 5,60 5,60 8,40 4,20 32,20 

115 Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης PVC 6at. Φ40 τεμ. 4,00 10,00 6,00 3,00 1,80 7,20 7,20 10,80 5,40 41,40 

116 Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης PVC 6at. Φ50 τεμ. 4,00 10,00 8,00 4,00 2,20 8,80 8,80 17,60 8,80 57,20 

117 Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης PVC 6at. Φ100 τεμ. 3,00 10,00 6,00 3,00 5,00 15,00 20,00 30,00 15,00 110,00 

118 Σωλήνας τουμπόραμα Φ 16 ΜΑΥΡΟ τεμ. 20,00 30,00 0,00 0,00 0,80 16,00 8,00 0,00 0,00 40,00 

119 Σωλήνας τουμπόραμα Φ 18 ΜΑΥΡΟ τεμ. 20,00 30,00 0,00 0,00 1,00 20,00 10,00 0,00 0,00 50,00 

120 Σωληνομαστός γαλβανιζέ 1 1/2" Χ 20 εκ. τεμ. 4,00 6,00 0,00 0,00 5,00 20,00 20,00 0,00 0,00 50,00 

121 Σωληνομαστός γαλβανιζέ 2" Χ 20 εκ. τεμ. 4,00 10,00 0,00 0,00 6,00 24,00 24,00 0,00 0,00 84,00 

122 Τάπα γαλβανιζέ αρσενική 1/2" τεμ. 8,00 10,00 4,00 2,00 1,00 8,00 7,00 4,00 2,00 24,00 

123 Τάπα γαλβανιζέ θηλυκή 1/2" τεμ. 8,00 12,00 4,00 2,00 1,20 9,60 8,40 4,80 2,40 31,20 

124 Τάπα γαλβανιζέ αρσενική 3/4" τεμ. 6,00 12,00 4,00 2,00 2,00 12,00 12,00 8,00 4,00 48,00 

125 Τάπα γαλβανιζέ θηλυκή 3/4" τεμ. 6,00 12,00 4,00 2,00 2,50 15,00 15,00 10,00 5,00 60,00 

126 Ταφ γαλβανιζέ 1/2" τεμ. 6,00 10,00 6,00 3,00 2,50 15,00 15,00 15,00 7,50 62,50 

127 Φλοτέρ πλαστικό με μεταλλικό πάσο ρυθμιζόμενο Β.Τ. 1/2" τεμ. 10,00 10,00 0,00 0,00 4,00 40,00 16,00 0,00 0,00 80,00 

128 Φυσούνα λεκάνης πλαστική Φ100 (40 εκ.) τεμ. 2,00 6,00 0,00 0,00 7,00 14,00 28,00 0,00 0,00 56,00 

129 Φυσούνα λεκάνης πλαστική Φ100 έκκεντρη τεμ. 2,00 6,00 4,00 2,00 3,00 6,00 12,00 12,00 6,00 42,00 

130 Κανάβι τεμ. 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 40,00 

131 Μονωτικές ταινίες φαρδιές λευκές τεμ. 5,00 5,00 4,00 2,00 6,00 30,00 24,00 24,00 12,00 96,00 

132 Σιλικόνη λευκή αντιμουχλική τεμ. 10,00 10,00 0,00 0,00 2,80 28,00 22,40 0,00 0,00 56,00 

133 Σιλικόνη διαφανής αντιμουχλική τεμ. 10,00 10,00 0,00 0,00 2,80 28,00 22,40 0,00 0,00 56,00 

134 Σιλικόνη πολυουρεθανικής βάσης τεμ. 3,00 6,00 6,00 3,00 8,00 24,00 32,00 48,00 24,00 144,00 

135 Τσέρκι ψιλό τεμ. 3,00 6,00 0,00 0,00 2,00 6,00 8,00 0,00 0,00 18,00 

136 Τσέρκι χοντρό τεμ. 3,00 6,00 0,00 0,00 3,50 10,50 14,00 0,00 0,00 31,50 

137 Λάστιχα (φίμπερ) 1/2" τεμ. 60,00 120,00 100,00 50,00 0,10 6,00 9,00 10,00 5,00 33,00 

138 Λάστιχα (φίμπερ) 3/4" τεμ. 60,00 100,00 100,00 50,00 0,10 6,00 9,00 10,00 5,00 31,00 

139 Λάστιχα (φίμπερ) 1" τεμ. 30,00 60,00 100,00 50,00 0,20 6,00 8,00 20,00 10,00 48,00 

140 Λάστιχα (φίμπερ) 1 1/4" τεμ. 15,00 60,00 100,00 45,00 0,20 3,00 8,00 20,00 10,00 44,00 

141 Μούφα επισκευής σωλήνα PVC Φ100 τεμ. 3,00 6,00 0,00 0,00 3,00 9,00 12,00 0,00 0,00 27,00 
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142 Σωλήνα νεροσώλ Φ 1" τεμ. 12,00 20,00 0,00 0,00 1,70 20,40 25,50 0,00 0,00 54,40 

143 Σωλήνα νεροσώλ Φ 1 1/4" τεμ. 12,00 15,00 0,00 0,00 2,00 24,00 20,00 0,00 0,00 54,00 

144 Σωλήνα νεροσώλ Φ 1 1/2" μ. 12,00 15,00 0,00 0,00 3,00 36,00 30,00 0,00 0,00 81,00 

145 Σωλήνα νεροσώλ Φ 2" τεμ. 12,00 15,00 0,00 0,00 5,00 60,00 50,00 0,00 0,00 135,00 

146 Σωλήνα νεροσώλ Φ 2 1/2" μ.μ. 12,00 10,00 0,00 0,00 6,00 72,00 0,00 0,00 0,00 132,00 

147 Αντισκωριακό σπρέϊ  400 ml μ.μ. 4,00 6,00 4,00 2,00 6,00 24,00 24,00 24,00 12,00 96,00 

148 Τσιμέντο ταχείας πήξης μ.μ. 6,00 4,00 0,00 0,00 1,50 9,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

149 Βεντούζα φαρδιά μ.μ. 0,00 2,00 4,00 2,00 5,00 0,00 5,00 20,00 10,00 40,00 

150 Φιάλη προπανίου map gas μ.μ. 2,00 2,00 5,00 2,00 10,00 20,00 20,00 50,00 20,00 110,00 

151 Μηχανισμοί για map gas μ.μ. 0,00 1,00 1,00 1,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00 

152 Αυτόματο εξαεριστικό 1/2" βαρέως τύπου μ.μ. 10,00 15,00 0,00 0,00 6,00 60,00 60,00 0,00 0,00 150,00 

153 Δίσκος κοπής INOX Φ125 τεμ. 10,00 15,00 0,00 4,00 1,50 15,00 22,50 0,00 0,00 43,50 

154 Δίσκος κοπής σιδήρου Φ125 τεμ. 10,00 20,00 0,00 5,00 1,50 15,00 22,50 0,00 0,00 52,50 

155 Δίσκος λείανσης Φ125 τεμ. 6,00 15,00 0,00 5,00 3,00 18,00 39,00 0,00 0,00 78,00 

156 Κόλλα PVC γκρί 1/2 κιλού τεμ. 1,00 2,00 1,00 1,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 40,00 

157 
Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 32-

35 
τεμ. 8,00 8,00 0,00 4,00 1,40 11,20 7,00 0,00 0,00 28,00 

158 
Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 41-

44 
τεμ. 8,00 8,00 0,00 4,00 1,50 12,00 7,50 0,00 0,00 30,00 

159 
Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 47-

51 
τεμ. 8,00 8,00 0,00 4,00 1,60 12,80 8,00 0,00 0,00 32,00 

160 
Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 59-

63 
τεμ. 7,00 7,00 0,00 0,00 1,70 11,90 8,50 0,00 0,00 23,80 

161 
Σφυγκτήρας κολάρων βαρέως τύπου (βίδα - παξιμάδι) 73-

79 
τεμ. 7,00 7,00 0,00 0,00 1,80 12,60 9,00 0,00 0,00 25,20 

162 Ανοξείδωτη σέλλα ταχείας επισκευής σωλήνων 1’’ τεμ. 1,00 3,00 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 0,00 0,00 100,00 

163 Ανοξείδωτη σέλλα ταχείας επισκευής σωλήνων 1 1/2’’ Κυτίο/25 1,00 3,00 0,00 0,00 30,00 30,00 60,00 0,00 0,00 120,00 

164 Ανοξείδωτη σέλλα ταχείας επισκευής σωλήνων 2’’ τεμ. 1,00 2,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 120,00 

165 Ανοξείδωτη σέλλα ταχείας επισκευής σωλήνων 2 1/2’’ τεμ. 1,00 2,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 135,00 

166 Φλοτέρ αντλίας τεμ. 3,00 5,00 0,00 0,00 9,68 29,04 0,00 0,00 0,00 77,44 

167 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 50/40 τεμ. 0,00 0,00 0,00 0,00 794,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

168 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 25/4 τεμ. 0,00 0,00 0,00 0,00 282,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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169 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 25/8 τεμ. 0,00 0,00 0,00 0,00 330,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

170 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 40/7 τεμ. 0,00 0,00 0,00 0,00 745,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

171 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOP5s40/10 τεμ. 0,00 0,00 0,00 0,00 733,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

172 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 40/4 τεμ. 0,00 0,00 0,00 0,00 649,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

173 Κυκλοφορητής τύπου WILO TOPs 65/7 τεμ. 0,00 0,00 0,00 0,00 963,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

174 Αντλία 1,5HP για φρεάτια ομβρίων μονοφασική τεμ. 0,00 1,00 1,00 0,00 96,77 0,00 0,00 0,00 0,00 193,54 

175 Αντλία 3HP τριφασική τεμ. 0,00 1,00 0,00 0,00 290,32 0,00 0,00 0,00 0,00 290,32 

176 Μπεκ καυστήρα 15,00 γαλονια τεμ. 3,00 3,00 3,00 3,00 8,87 26,61 0,00 0,00 0,00 106,44 

177 Μπεκ καυστήρα 12,00 γαλονια τεμ. 3,00 3,00 3,00 3,00 8,87 26,61 0,00 0,00 0,00 106,44 

178 Μπεκ καυστήρα 5,00 γαλονια τεμ. 3,00 3,00 3,00 0,00 8,06 24,18 0,00 0,00 0,00 72,54 

179 Μπεκ καυστήρα 4,00 γαλονια τεμ. 2,00 3,00 3,00 0,00 8,06 16,12 0,00 0,00 0,00 64,48 

180 Μπεκ καυστήρα 9,00 γαλονια τεμ. 2,00 3,00 3,00 0,00 8,06 16,12 0,00 0,00 0,00 64,48 

181 Μπεκ καυστήρα 14,00 γαλονια τεμ. 2,00 3,00 0,00 0,00 8,87 17,74 0,00 0,00 0,00 44,35 

182 Μπεκ καυστήρα 13,50 γαλονια τεμ. 2,00 3,00 0,00 0,00 8,87 17,74 0,00 0,00 0,00 44,35 

183 Μπεκ καυστήρα 2,50 γαλονια τεμ. 3,00 3,00 0,00 0,00 8,06 24,18 0,00 0,00 0,00 48,36 

184 Fancoil 18000kcal/h τεμ. 0,00 0,00 0,00 0,00 443,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

185 Fancoil 12000kcal/h τεμ. 0,00 0,00 0,00 0,00 318,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

186 Αντιψυκτικά υγρά για νερά (δοχείο 20 λίτρων) τεμ. 1,00 3,00 3,00 1,00 45,16 45,16 45,16 0,00 0,00 361,28 

  
 

          

  
 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4.000,00 

    

  
 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΞΑΝΘΗ 

 
6.000,00 

   

  
 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

  
2.500,00 

  

  
 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

   
1.200,00 

 
  

 
    

ΦΠΑ 24% 960,00 1.440,00 600,00 288,00 
 

  
 

    
ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00 7.440,00 3.100,00 1.488,00 

 

  
 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
16.988.00 
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 Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός. Η ποσότητα και το είδος των υλικών που θα παραγγελθεί 
συνολικά ή τμηματικά θα εξαρτηθεί από τις τρέχουσες ανάγκες συντήρησης ανά πόλη. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί το ποσό των προς προμήθεια υλικών ανά τμήμα να υπερβεί το 
συμβατικό του τμήματος. 

 Η μέση ενιαία έκπτωση ανά τμήμα (πόλη) θα εφαρμοστεί σε όλα τα είδη που φαίνονται στον 
παραπάνω πίνακα ανεξαρτήτως το είδος και την ποσότητα που θα απαιτηθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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  Προς:             

  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης           

                

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

  Στοιχεία το υποψηφίου:     
  

  Επωνυμία:             

  Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. :             

  Διεύθυνση:             

  Αριθμό τηλεφώνου:              

  e-mail:             

                
Για τον Συνοπτικό Τμηματικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η 
μεγαλύτερη ενιαία έκπτωση % επί του προϋπολογισμού κάθε είδους για την ανάδειξη αναδόχου 

για την:    

«Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας 
και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: 

a. στην πόλη της Κομοτηνής  

b. στην πόλη της Ξάνθης 

c. στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και 

d. στην πόλη της Ορεστιάδας 

 για το έτος 2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 

  

Σελίδα 1 από 2 οικονομικής προσφοράς 

  

  ΠΟΛΗ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ     

  

 

  
  
 Προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος: 
  

    
  

  Ολογράφως:             

                

 

  
 Αριθμητικώς: _____________% 
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Σελίδα 2 από 2 οικονομικής προσφοράς 
  

  ΠΟΛΗ: ΞΑΝΘΗ     

  

  
  
 Προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος: 
  

    
  

  Ολογράφως:             

                

 

  
 Αριθμητικώς: _____________% 
 

    

  

 

  ΠΟΛΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ     

  

 

  
  
 Προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος: 
  

    
  

  Ολογράφως:             

                

 

  
 Αριθμητικώς: _____________% 
 

    

  

 

  ΠΟΛΗ: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ     

  

 

  
  
 Προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος: 
  

    
  

  Ολογράφως:             

                

 

  
 Αριθμητικώς: _____________% 
 

    

  

 

 

Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 

 Κομοτηνή         /        /2017 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. ….. 

Στη Κομοτηνή σήμερα                     στο γραφείο ….. 

1)Το………, με έδρα τη Κομοτηνή, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον … 
κ………………………………., 

2) Η εταιρεία ..............................., Α.Φ.Μ………., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
.................. 

συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής : 

Στις (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) έγινε από αρμόδια επιτροπή 
συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ήτοι η μεγαλύτερη ενιαία 
έκπτωση % επί του προϋπολογισμού κάθε είδους, σύμφωνα με τη διακήρυξη αρ. (ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) για την ανάδειξη αναδόχου ………………………. (ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ). 

Ανάδοχος αναδείχθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής Αριθ. Συν. 
........................ ο δεύτερος συμβαλλόμενος, .................., για το σύνολο της προμήθειας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  € ……………………………… χωρίς την αξία του 

Φ.Π.Α. 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω 
προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αρ. ……………. και της προσφοράς του 
δεύτερου συμβαλλόμενου που όλα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμφωνητικού αυτού και 
υποχρεώνουν τα δύο μέρη. 

Όλοι οι όροι της διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του 
παρόντος και σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο 
μέρος δικαιούται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον 
ανάδοχο. 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω 
και αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας αυτής εντός ………………… από την υπογραφή 

της σύμβασης, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι του παρόντος και της διακήρυξης είναι κύριοι και 
βασικοί. 

 

 

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής 
κατέθεσε την με αριθμ. …………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………. ., η οποία 
περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 για το ποσό των ………… ισχύος 

αορίστου χρόνου ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης ............... 

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή του δήλωση προς 
τον εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση 
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του Πανεπιστημίου η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που 
έχουν συμφωνηθεί. 

Σε αυτήν την περίπτωση με απόφαση του …., στο δεύτερο συμβαλλόμενο μπορούν να 
επιβληθούν και οι ποινές που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
από την επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. 

Ο χρόνος οριστικής παραλαβής των συμβατικών υλικών από την αρμόδια επιτροπή 
ορίζεται σε δέκα …………….. ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία παράδοσης. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
Επίσης, η ανάδοχος εταιρεία βαρύνεται με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου επί του 
καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) και με κράτηση 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.. 

Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται και με κράτηση ύψους 0,02% υπέρ Δημοσίου, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 36). 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
________________ 

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του 
άρθρου 4 του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138 τ Α’), εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα 
βία και σε ευθύνη εξωπανεπιστημιακών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία πληρωμής 

Για κάθε διαφορά από τη σύμβαση αυτή, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια 
Κομοτηνής. 

Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου 
κατά του    συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. 

 

 

 

 

Για το ΔΠΘ 

 

 

Ο Ανάδοχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς 
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Φάκελος Προσφοράς 

 

 

Προς:  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στοιχεία του υποψηφίου :  

     Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…  

     Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  : ……………… / ……….…………….    (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………  

     Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     e-mail: ……………………….……………………………  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

 

Προσφορά για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: 

 

«Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: 

1. στην πόλη της Κομοτηνής  

2. στην πόλη της Ξάνθης 

3. στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και 

4. στην πόλη της Ορεστιάδας 

 για το έτος 2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 
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Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Προς:  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στοιχεία του υποψηφίου :  

     Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…  

     Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  : ……………… / ……….…………….    (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………  

     Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     e-mail: ……………………….……………………………  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: 

 

«Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: 

5. στην πόλη της Κομοτηνής  

6. στην πόλη της Ξάνθης 

7. στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και 

8. στην πόλη της Ορεστιάδας 

 για το έτος 2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 
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Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Προς:  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στοιχεία του υποψηφίου :  

     Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…  

     Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  : ……………… / ……….…………….    (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………  

     Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     e-mail: ……………………….……………………………  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

 

Τεχνική Προσφορά για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: 

 

«Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: 

9. στην πόλη της Κομοτηνής  

10. στην πόλη της Ξάνθης 

11. στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και 

12. στην πόλη της Ορεστιάδας 

 για το έτος 2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 
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Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Προς:  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στοιχεία του υποψηφίου :  

     Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…  

     Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  : ……………… / ……….…………….    (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………  

     Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     e-mail: ……………………….……………………………  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

 

Οικονομική Προσφορά για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: 

 

«Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: 

13. στην πόλη της Κομοτηνής  

14. στην πόλη της Ξάνθης 

15. στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και 

16. στην πόλη της Ορεστιάδας 

 για το έτος 2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  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: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ: 99202868 (Μονάδα φορέα: 72314) 
- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός: Παν/πολη Αλεξανδρούπολης, κτ. Διοίκησης / 68100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δανιήλ Μαυρουδής   
- Τηλέφωνο: 2551030965 
- Ηλ. ταχυδρομείο: dmavroud@alex.duth.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):http://www.duth.gr  - supplies.duth.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

 CPV):  

«Προμήθεια υδραυλικών – θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρηση 

των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: 

1. στην πόλη της Κομοτηνής  

2. στην πόλη της Ξάνθης 

3. στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και 

4. στην πόλη της Ορεστιάδας 

για το έτος 2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β’ Φάση) CPV: 44115200-1)» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

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

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv 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 
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περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

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 άλλουςvi; 

[] 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 

 

α) [……] 
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φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

β) [……] 

 

 

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 ΦΟΡΕΩΝvii  

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 καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 

ασφάλισηςxxii, 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 ;xxiii 

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): xxiv 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxv; 

[] 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 

καταστάσειςxxvi : 

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 περιστάσειςxxvii  

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 παράπτωμαxxviii; 

[] 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 συμφερόντωνxxix, 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 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; 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 xxxiv: 

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 εξήςxxxv: 

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: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi 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: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

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

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

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

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 ιδιωτικούςxl: 

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 

υπηρεσίεςxli, 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 [....……] 
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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 ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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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: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

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

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

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

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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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 

αναφέρονταιxlvii, 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 

δωρεάνxlviii. 

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): [……]    

 

 

 

 

 

                                                 
 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii 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. 

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

ατόμων. 

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

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

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

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

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

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

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

xxii 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).  

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

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

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

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

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli 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. 

xlii 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. 

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

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 

ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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.  

ΑΔΑ: Ω6Ο346ΨΖΥ1-ΣΒΔ
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